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Aan: Het college van B&W van de Gemeenteraad Loon op Zand

CC; De leden van de Gemeenteraad van Loon op Zand

Loon op Zand, 18 december 2019

Betreft: Samen Loont Pas

Geachte college

Uit informele bron heeft de Wmo Adviesraad {WAR} met verwondering en teleurstelling kennis genomen van

het feit dat uw coltege een besluit heeft genomen over aanpassing van de beleidsregels omtrent de Samen

Loont Pas. Ook is informeel met verwondering en têleurstelling kennis genomen van het feit dat op 19

december een persbericht uitgaat over dÍe aanpassing. Dit betreft zeer belangrijke en in het oog springende

zaken in het sociaal domein zonder dat de WAR van te voren daarover is geraadpleegd. Het minimabeleid

zowel in zijn geheel als in onderdelen raken het hart van waar de WAR voor staat. Daar dan niet bij betrokken

kunnen zijn roept de vraag op: Hoe serieus wordt de WAR genomen bij besluitvormingen in het gociaal

domein van de gemeente Loon op Zand? Worden opvattingen vanuit het bewonersperspectief wel op prijs

gesteld? Heeft de WAR in Loon op Zand tiberhaupt wel een kans om een serieuze rolte spelen?

ln zo'n belangrijke zaak als deze is het naar het oordeel van de WAR onbestaanbaar dat er voor is gekozen om

eerst het college een standpunt te laten innemen en dan pas advies te vragen aan uw eigen WAR. De

Koninklijke weg zou toch andersom moeten zijn. Eerst het advies van de WAR en dan het besluit van het

college. Dat komt naar de mening van de WAR de kwaliteit van besluitvorming ten goede en doet recht aan

de positie van partijen.

Jammer dat dat niet is gebeurd. Noodgedwongen moet de WAR nu dan ook gebruik maken van het recht om

u ongevraagd van advies te dienen. Dan doet de WAR bij deze.

Op 7 oktober jl. heeft de WAR uw college geadviseerd over de resultaten van de evaluatie van de Samen

Loont Pas. ln dat advies heeft de WAR onder meer het volgende opgenomen:

De oorspronketijke doelstelling van het college met de Samen Loan Pss laat zich samenvatten in

twee ke ng etal len, no me lij k:

o Een verwachte deelnemerspercentoqe van 5A% en

o Een tevredenheidpercentage von 60%

Voor wot betreft de tevredenheid is de doetstelling ruimschoots gehaald (80% t.o.v. van 60%)

De omvang van de deelname blgft echter farst achter bij doelstelling (28% t.o.v. 50%).

Op dat terrein volt dus nog veel werk te verrichten.

Ten opzichte van de gemaokte uitweringskosten in relatie tot de vergoedingen is de Adviesraad

van oordeel dot hier de verhoudingen toch wel zaek zijn. ln totaal ruim € 87.000 uitgeven aan

vergoedingen, terwtjl de kosten voor de uitvoering ervan ruim € 77.000 bedragen. Het adagium,
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neergelegd door het onderzoeksburedu, om controle meer in te ruimen voor vertrouwen wordt

door de WAR, gelet op zijn tsak om het inwanersperspectief in beeld te brengen, omarmd. Vanuit

dat gezichtspunt zou het dienstig zijn om nog eens de hele uitvoeringsprocedure in ogenschouw te

nemen.

Uw college heeft dat laatste gedaan met als resultaat dat er naar de mening van de WAR weinig tot niets over

is gebleven van de hoge ambitie die u bij de invoering van de Samen Loont Pas voor ogen stond.

Dat betreurt de WAR in hoge mate.

Naast de kanttekeningen die zijn geplaatst bij het gevoerde proces tot besluiWorming van aanpassing van de

beleidsregels wil de WAR uw college op de hoogte stellen van wat de WAR vindt van de voorgestelde

aanpassing.

De WAR is geschokt door het voorstel om het bedrag van de Samen Loont Pas met 210 Yo naar beneden bij te

stelien. Een dergelijk verlaging op de inkomsten van de allerarmsten in onze gemeentelijke samenleving acht

de WAR niet alleen disproportioneel, maar ook buitengewoon onwensel'tjk. Het is waar dat in de

beeldvormende vergadering van 28 november een meerderheid zich uitsprak voor een budgetneutrale Samen

Loont Pas regeling. Maar aan het einde van de bespreking werd opgemerkt dat de gemeente wel heel erg

goed zou moeten nadenken eer zij ervoor kiest een dergelijke aanpassing in te voeren en een bezuiniging te

realiseren op het besteedbare bedrag per persoon per pas. Een pas die alleen maar ter beschikking komt aan

de allerarmsten onder ons. De WAR voegt zich bij deze laatste stelling. De War doet dat niet alleen omdat zij

vindt dat je niet de allerarmsten sluitpost moet laten zijn van een begrotingspost, maar ook om beleidsmatige

redenen.

ln de peiling bij de bevolking van onze gemeente met betrekking tot het gezond krijgen van de gemeentelijke

financiën, heeft diezelfde bevolking in overgrote meerderheid aangegeven dat ombuigingen/bezuinigingen in

het sociaal domein onwenselijk z'rjn. Het college heeft aangegeven met deze wens van de bevolking zoveel

mogelijk rekening te houden. Een uitspraak die nog eens door de wethouder in het jaarlijks bestuurl'tjk overleg

met onze Raad is bevestigd. lndien het college besluit om een bezuiniging van 40% op de allerarmsten door te

voeren, dan druist zij in tegên de destijds uitgesproken wens van de bevolking om het sociaal domein te

ontzien. Ook zou het college hiermee hun eerder betuigde intentie om de wens van de bevolking op dit punt

te honoreren, zonder meer teniet doet.

De Wmo Adviesraad adviseert het college dan ook af te zien van haar voornemen om een maatregel aan te

kondigen die indruist tegen de oorspronkelijke ambitie, haaks staat op de wens van de bevolking en stuitend

is voor de allerarmste in onze gemeentelijke samenleving.

Ten slotte zij vermeld dat de WAR ook geen begrip kan opbrengen voor de berekening die schuil gaat achter

de voorgestelde aanpassing. Door verlaging van het bedrag voor de pas naar € 180,00 zou een maximale



Wmo Adviesraad

GETT,IEENTE LOON OP ZAND

ggHF
%FUgH
\U }

financiële dekking ontstaan van 35%. De WAR hanteert een andere berekening en wil dat graag aan het

college ter overuveging voorleggen.

Uitgangspunt bii die berekeningen vormen de volgende kerngegevens:

1: in 2019 heeft 28% gebruik gemaakt van de regeling

2: in 2019 is 87.000 uitgegeven aan de pas

3, ln 2019 is 77.000 gemaakt aan kosten voor de uitvoering

4: Afgesproken is dat de kosten van uituoering verminderd gaan worden. De War stelt deze voor zijn

berekening op 20.000

5: 1% deelname op de regeling bedroeg in 2019:87.000 :28%=€t.to7

Handhaving van het bestaand budget van 87.000 vermeerderd met een besparing van 57.000 uiwoering

{77.000-20.000) en handhaving van het'bestaande bedrag voor de pas, leidt tot een dekkingsgraad van:

(s7-000 + 57.000) :3'Lo7 lL%l= 46% {afgerond}

Kortom voor wat betreft de wAR ontbreekt ook de budgettaire noodzaak om de voorgestelde aanpassing

door te voeren. De WAR raadt de voorgestelde aanpassing dan ook ten stelligste af'
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