Rekenkamercommissie Nuth
“Wmo in Nuth kan nog beter worden uitgevoerd”

PERSBERICHT

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Nuth kan
nog beter. Dat concludeert de rekenkamercommissie in haar onderzoek naar de Wmo in Nuth.
Het onderzoek (‘Niets nieuws onder de Wmo?’) is afgelopen vrijdag aangeboden aan de
voorzitter van de gemeenteraad Nuth.
De gemeente zelf wil de uitvoering van de Wmo ook verbeteren. Het gaat dan om het jeugdbeleid en om de
ondersteuning van vrijwilligers. Verder wil de gemeente het zorgloket verbeteren om voor inwoners met
beperkingen voorzieningen te regelen. De hoogste prioriteit kent de gemeente toe aan de verbetering van de
communicatie met de inwoners om hen beter te informeren over wat de Wmo voor hen kan betekenen.
De rekenkamer vindt dat deze verbeteringen het best kunnen worden uitgewerkt in praktische stappen met
duidelijke afspraken over de termijnen waarop deze stappen moeten zijn gezet. Als dat niet gebeurt loopt Nuth
het risico dat deze belangrijke onderdelen van het gemeentelijk Wmo-beleid niet van de grond komen of niet
het gewenste effect hebben.
Deze concrete stappen zouden jaarlijks samen met de aan alle Wmo-activiteiten te besteden uitgaven
overzichtelijk en helder verantwoord moeten worden in de begroting. Nu ontbreekt inzicht in de financiële
gevolgen van de Wmo in Nuth. Met zo’n verbeterde verantwoording kan de gemeenteraad prioriteiten in het
Wmo-beleid aangeven.
Op dit moment heeft de Wmo geen prominente plaats op de politieke agenda in Nuth. Nuth telt,
verhoudingsgewijs, het grootste aantal ouderen van op één na alle Limburgse gemeenten. Zo’n twintig procent
van de inwoners is ouder dan 65 jaar. Een steeds groter aantal inwoners van Nuth zal aanspraak gaan maken op
voorzieningen van de Wmo, met name voor ouderen. Jaarlijks gaat het om 700 aanvragen.
De rekenkamer stelt voor om het huidige beleidsplan van de gemeente voor de uitvoering van de Wmo
halverwege de nieuwe raadsperiode, dus vóór juli 2012, te evalueren en vóór die datum en nieuw plan op te
stellen. Hierin moeten de uitkomsten van de door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten in de kernen
over de gevolgen van de vergrijzing en bevolkingskrimp voor de voorzieningen voor de inwoners nadrukkelijk
aan de orde komen.
Bij deze verbeteringen zou het goed zijn als de gemeente optimaal gebruik maakt van de adviezen van het
gemeentelijke Wmo-platform. Tot voor enige tijd was de verstandhouding tussen gemeente en platform niet
goed. De inmiddels verbeterde samenwerking kan profiteren van betere afspraken over de onderwerpen
waarover het platform gaat adviseren. Het platform moet in het belang van een goede advisering zich beperken
tot de meest belangrijke beleidsterreinen van de Wmo.

Het onderzoek “Niets nieuws onder de Wmo? De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Nuth” is
te vinden op www.rekenkamercie-zl.nl.
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