
Algemeen 

De reactie van de Stichting Cliëntenraad begint met de vraag over de visie: dit element wordt gemist 
in de Programmabegroting 2020 – 2023. Het gaat vooral om de vraag hoe er voor gezorgd dat 
Hoogeveen in woord en daad een inclusieve gemeente is waar rijk en arm, ziek en gezond, jong en 
oud de kansen krijgen om zich optimaal te ontplooien en mee te kunnen doen. Aansluitend adviseert 
de Stichting Cliëntenraad op onderdelen van de Programmabegroting.  

Bij het opstellen van de bezuinigingsmaatregelen is nadrukkelijk gesteld dat de gemeente Hoogeveen 
niet alleen gaat bezuinigen, maar wel degelijk ook gaat ontwikkelen. De resultaten van de 
jaarrekening 2018 en de eindejaarsverwachting 2019 waren echter zodanig, dat Hoogeveen in korte 
tijd tot een sluitende begroting moest komen. Bij het sluitend maken de begroting hebben wij een 
integrale afweging gemaakt waarbij alle beïnvloedbare begrotingsposten zijn betrokken. 

Onder grote tijdsdruk heeft dit plaatsgevonden. Dit is ten koste gegaan van het raadplegen van 
belanghebbenden. Desondanks is het de Stichting Cliëntenraad gelukt een advies te geven.Dat 
waarderen we zeer. Omdat we niet alleen gaan bezuinigen maar ook doorontwikkelen, willen we 
benadrukken dat we nu vooral vooruit moeten kijken en moeten samenwerken om deze belangrijke 
stap te gaan zetten. 

Sinds de decentralisaties in 2015 hebben plaatsgevonden, zijn we druk bezig geweest met het 
implementeren van wet- en regelgeving, het inrichten van onze organisatie en het inzicht krijgen in 
de vraagstukken die spelen. We zullen nu, na de transitie, nog meer moeten inzetten op de 
transformatie in het hele sociale domein. Centraal staat daarbij vermaatschappelijking. Meer 
verantwoordelijkheid bij de inwoner, bij zijn of haar omgeving en bij de maatschappij. Daarbij gaan 
we uit van normalisatie: van mensen met en zonder beperking mag worden verwacht dat ze 
bepaalde zaken zelf regelen of betalen. We gaan niet uit van rechten, maar van wat inwoners 
daadwerkelijk nodig hebben. We blijven een sociaal vangnet bieden voor inwoners die het echt nodig 
hebben. Dat betekent dat we altijd maatwerk zullen leveren. Deze uitgangspunten liggen ten 
grondslag aan de voorgestelde bezuinigingen. 

De bezuinigingen zijn daarmee een volgende stap in de transformatie. Maar we zullen de komende 
tijd meer stappen zetten. We zullen nog meer inzetten op versterking van het voorliggende veld, het 
wegnemen van schotten/barrières en op het hanteren van het principe 1 gezin - 1 plan - 1 regisseur.  

We zullen ook onze eigen organisatie doorontwikkelen volgens deze principes. Daarbij gaat het om 
het verder digitaliseren en kantelen van processen, het formuleren van financiële uitgangspunten, 
het ontwikkelen van een goed monitoringssysteem (van verklaren achteraf naar beter voorspellen), 
reorganisatie van de organisatie, doorontwikkelen van de ketensamenwerking en het 
contractmanagement. Allemaal op basis van het uitgangspunt dat we de uitvoering efficiënter, en 
daarmee tegen lagere kosten, kunnen organiseren. Om die reden is er ook een taakstelling op de 
uitvoering opgenomen in de begroting. Bij een aantal maatregelen wordt uitgegaan van extra 
formatie. Het gaat niet altijd om formatie binnen de SWO, is soms ook formatie bij derden, 
bijvoorbeeld bij SWW. Die formatie is dan ook bedoeld om de kanteling en de beweging naar voren 
te kunnen maken. Die formatie moet dan leiden tot minder zorgkosten. De bezuiniging is netto, dat 
wil zeggen dat de kosten voor deze extra formatie zijn verwerkt in het financiële eindresultaat. 
Uiteindelijk werken we naar een uitvoeringsorganisatie die betere zorg levert tegen lagere kosten. 



Voorts gaat de Stichting Cliëntenraad in op de volgende onderwerpen: 

1. De Voorzieningenwijzer – meegedeeld kan worden dat de Voorzieningenwijzer blijft bestaan 
en dat de subsidie hiervoor niet geschrapt wordt; 

2. De besparing op de uitvoering van de Particpatiewet – meegedeeld kan worden dat de 
gemeente blijft inzetten op activering van cliënten, waarbij zeker maatwerk en begeleiding 
noodzakelijk zal blijken; 

3. De Stichting Cliëntenraad juicht de extra inzet van drie medewerkers bij het SMW toe. Wel 
wordt geadviseerd dit goed te monitoren – wij onderschrijven dit advies; 

4. Huiswerkbegeleiding – geadviseerd deze bezuiniging te schrappen. Voorgesteld wordt dit 
advies niet te volgen, omdat dit onderdeel geen taak is van de Jeugdwet.   

 

Aansluitend presenteert de Stichting Cliëntenraad onderstaande matrix. De reactie van de gemeente 
is hierin opgenomen. 

Bezuiniging  Effect  Strijdig met  Advies 
Schrappen 
Studiekostentoeslag 

Gezin loopt, afhankelijk van 
de gezinsgrootte, veel geld 
mis. Het kan gaan om 100-
500 euro of nog meer. 

In Hoogeveen mogen alle 
kinderen meedoen maar 
kinderen in een 
achterstandsituatie en 
armoede staan al op 
achterstand. Is het thuis 
financieel krap dan wordt 
talentontwikkeling en 
ontplooiing steeds 
moeilijker. 

Niet schrappen 

Gemeente Hoogeveen reactie: Stichting Leergeld kan de juiste leermiddelen beschikbaar stellen. We blijven in overleg met 
Stichting Leergeld om te bezien in hoeverre er sprake zal zijn van een toename van extra aanvragen.  
 
Advies: de Stichting Cliëntenraad aldus berichten.  
Meerkostenregeling 
teruggeschroefd 
van 130% van het minimum 
naar 110% 

450€ pp per jaar. Voor 
gezinnen met meerdere 
personen kan dit grote 
gevolgen hebben. Het is een 
groot bedrag. Het gaat om 
kosten die mensen in 
verband net hun ziekte 
hebben gemaakt. 

Gemeentelijke zorgtaak 
voor de zieken. Het geld 
hiervoor is weliswaar niet 
geoormerkt maar gaat 
nu rechtstreeks naar de 
algemene middelen. 

Niet schrappen 

Gemeente Hoogeveen reactie: De bezuiniging is zodanig vorm gegeven dat de inwoners met de minste financiële armslag ( 
tot 110% ) worden ontzien. 
 
Advies: de Stichting Cliëntenraad aldus berichten. 
Beperking kilometers WMO-
pas tot 1500 kilometer 

De groep met de laagste 
inkomens kan niet meer 
deelnemen aan het sociaal 
verkeer. Zij kunnen doordat 
ze een laag inkomen 
hebben en vaak hoge 
ziektekosten zelf geen extra 
kosten maken voor vervoer. 
Met name mensen met 
weinig inkomen uit de 
dorpen zijn de dupe. 

Strijdig met VN-verdrag 
voor chronisch zieken en 
gehandicapten. Hoogeveen 
wordt een exclusieve 
samenleving waar arm, ziek 
en oud niet meer kan 
meedoen. 

Handhaven voor mensen 
met een inkomen tot 130% 
van het minimum 

Gemeente Hoogeveen reactie: Er is bij dit onderdeel sprake van maatwerk. Wij gaan er van uit dat een grens van 1500 



kilometer op jaarbasis voor zorg gerelateerd vervoer passend zou moeten zijn. Voor het overige vervoer zullen inwoners wat 
meer aangewezen zijn op het eigen netwerk en voorliggende voorzieningen. Overigens is het zo dat uit jurisprudentie blijkt 
dat een grens van 1500 kilometer op jaarbasis is toegestaan. Tot slot wijzen wij erop dat het stellen van inkomensgrenzen 
binnen de Wmo niet is toegestaan: het hanteren van een percentage van 130 is dus niet toegestaan. 
 
Advies: de Stichting Cliëntenraad aldus berichten. 
Versoberen 
pakkethulpmiddelen 
pagina 250 

Vooral de minima zullen 
hulpmiddelen niet kunnen 
betalen. 

Strijdig met VN-verdrag 
voor chronisch zieken en 
gehandicapten. Er wordt 
meegewerkt aan uitsluiting 
van zieken, armen en 
mensen met een beperking 

Het pakket handhaven voor 
mensen met een inkomen 
tot 130% van het minimum  

Gemeente Hoogeveen reactie: De consulenten zullen cliënten actief wijzen op de verschillende mogelijkheden om zelf 
hulpmiddelen aan te schaffen. Momenteel gebeurt dit ook, vaak in overleg met de betrokken zorgaanbieder. Wij wijzen erop 
dat het stellen van inkomensgrenzen binnen de Wmo niet is toegestaan: het hanteren van een percentage van 130 is dus niet 
toegestaan. 
 
Advies: de Stichting Cliëntenraad aldus berichten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


