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PERSBERICHT

“Gulpen-Wittem neemt bij uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning veel hooi op de
vork”
De gemeente Gulpen-Wittem heeft bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO) gekozen voor een ambitieuze en brede aanpak. Bij de uitwerking van doelstellingen uit deze
wet heeft Gulpen-Wittem consequent en uitgebreid dwarsverbanden gelegd met andere
gemeentelijke beleidsterreinen en taken op het gebied van wonen, werken en inkomen. Maar bij de
invoering van deze wet in 2007 heeft de gemeente ook moeten woekeren met wat ze in de afgelopen
drie jaar aankon. Tot deze conclusie komt de Regionale Rekenkamercommissie in haar onderzoek
naar de invoering en uitvoering van de Wmo in Gulpen-Wittem met als titel „Midden in de roos
geschoten?‟ Het onderzoek is vandaag aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad,
burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar.
De ambities van Gulpen-Wittem zijn ten koste gegaan van een inzichtelijke verantwoording. Bij de verantwoording
over de uitvoering van de Wmo ligt in Gulpen-Wittem de nadruk op wat volgens plannen zou moeten worden gedaan
en op de gemaakte kosten. Veel minder aandacht is er voor wat met de daadwerkelijk verrichte inspanningen
inhoudelijk is bereikt. De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad om op dit punt de verantwoording te
verbeteren.
Voor 2009 is het met de beheersbaarheid van de kosten minder goed gesteld en zouden de kosten van de verstrekking
van voorzieningen voor wonen, hulpmiddelen zoals rolstoelen en vervoer aan inwoners van Gulpen-Wittem
aanzienlijk stijgen.
De gemeente Gulpen-Witten volgt de kosten van de Wmo-voorzieningen achteraf. Door onzekerheid over aantal en
soort aanvragen is niet te voorspellen hoe hoog de jaarlijkse kosten uitvallen. Desalniettemin vindt de commissie de
financiële verantwoording over de totale uitgeven op het gebied van de Wmo niet consequent. De gemeente hanteert
in verschillende verantwoordingsdocumenten verschillende berekeningen die tot uiteenlopende uitkomsten leiden.
Ondanks deze kritische opmerkingen is de rekenkamercommissie positief over de aanpak van Gulpen-Wittem. Er
bestaat een heldere visie op de betekenis, kansen en uitdagingen van de WMO. De gemeente stelt zich actief op en
heeft gekozen voor een vaste procedure van huisbezoeken bij iedereen die voorzieningen voor zijn ondersteuning
heeft aangevraagd. Onder andere met dit systeem van maatwerk heeft Gulpen-Wittem voor een aanpak gekozen die
volgens de rekenkamercommissie wellicht een voorbeeld kan zijn voor de uitvoering van de Wmo in andere
Limburgse gemeenten.
Dit onderzoek van de rekenkamercommissie is het derde onderzoek naar de invoering en de uitvoering van de Wmo
in Zuid-Limburgse gemeenten. Eerder verschenen onderzoeken voor de gemeenten Beek en Eijsden. Binnenkort
volgen onderzoeken voor de gemeenten Meerssen, Nuth en Valkenburg aan de Geul.
Het onderzoek “Midden in de roos geschoten? De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in GulpenWittem’ is te vinden op www.rekenkamercie-zl.nl.
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