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Agendapunt    : Verordening gekantelde WMO 

Besluit over deze motie  :  

Paraaf griffier   :    

 
MOTIE 
 

De Gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op dinsdag 23 april 2013 	  

In	  overweging	  nemende	  dat:	  

• De	  invoering	  van	  de	  kanteling	  in	  de	  WMO	  een	  majeure,	  gewenste	  operatie	  is	  waarbij	  er	  sprake	  is	  van	  een	  
cultuurverandering	  voor	  alle	  betrokken	  partijen;	  

• Dat	  dit	  soort	  processen	  veel	  tijd	  vergen	  en	  gekenmerkt	  worden	  door	  “trial	  &	  error”;	  
• Dat	  fouten	  niet	  alleen	  onvermijdelijk	  maar	  zelfs	  wenselijk	  onderdeel	  van	  dit	  soort	  systeemveranderingen	  

zijn;	  
• Dat	  het	  noodzakelijk	  is	  dat	  het	  systeem	  lerend	  vermogen	  ontwikkelt	  en	  fouten	  rechtzet;	  
• Dat	  er	  nog	  veel	  onzekerheden	  zijn	  die	  in	  het	  proces	  geborgd	  moeten	  worden;	  
• Dat	  de	  financiële	  en	  maatschappelijke	  risico’s	  door	  een	  zorgvuldig	  proces	  kunnen	  worden	  beperkt.	  	  

Is	  van	  mening	  dat:	  

• Wij	  als	  raad	  onze	  verantwoordelijkheid	  moeten	  kunnen	  nemen	  
• Wij	  duidelijke	  kaders	  willen	  stellen	  
• Wij	  onze	  controlerende	  taak	  zo	  optimaal	  mogelijk	  uit	  willen	  voeren	  

Verzoekt	  het	  college	  om:	  

• een	  communicatieplan	  te	  maken	  niet	  alleen	  om	  de	  inhoud	  van	  de	  om	  de	  veranderingen	  met	  alle	  
stakeholders	  te	  delen	  maar	  ook	  om	  draagvlak	  te	  verwerven	  voor	  de	  uitvoering	  en	  om	  systemen	  waarmee	  
lerend	  vermogen	  gecreëerd	  wordt	  uit	  te	  zetten.	  Dit	  communicatieplan	  helder	  te	  laten	  zijn	  in	  missie,	  visie,	  
doelgroepen,	  boodschappen,	  verantwoordelijkheden,	  tijdspad,	  kosten	  en	  evaluatie	  en	  om	  dit	  plan	  op	  3	  juni	  
aan	  de	  commissie	  Breed	  Welzijn	  voor	  te	  leggen;	  

• De	  eerste	  250	  casussen	  diepgaand	  te	  monitoren	  volgens	  een	  te	  beschrijven	  systematiek	  om	  op	  basis	  
daarvan	  de	  Raad	  te	  laten	  besluiten	  welke	  intensiteit	  en	  kwaliteit	  van	  monitoring	  voor	  de	  toekomst	  
noodzakelijk	  is.	  Monitoring	  richt	  zich	  niet	  alleen	  op	  degene	  die	  zorg	  afneemt	  maar	  op	  het	  hele	  systeem	  
waarvan	  ook	  de	  mantelzorgers	  en	  de	  professionals	  deel	  uitmaken.	  

• een	  financieel	  plaatje	  uit	  te	  werken	  waarin	  u	  globaal	  aangeeft	  hoe	  u	  verwacht	  dat	  budgetten	  binnen	  de	  
WMO	  kunnen	  gaan	  verschuiven,	  waar	  eventueel	  knelpunten	  zouden	  kunnen	  gaan	  ontstaan	  en	  op	  welke	  
momenten	  u	  ons	  als	  raad	  in	  stelling	  gaat	  brengen	  om	  bij	  te	  sturen	  indien	  dat	  nodig	  is.	  

• De	  commissie	  Breed	  Welzijn	  intensiever	  te	  betrekken	  bij	  de	  invoering	  van	  de	  kanteling	  en	  te	  komen	  met	  een	  
procesvoorstel	  waarin	  ijkmomenten	  staan	  waarop	  Raad	  en	  College	  de	  voortgang	  met	  elkaar	  kunnen	  
bespreken.	  

En	  gaat	  over	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag.	  
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