Putten, 29 september 2014

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten,

Betreft: Adviesaanvraag m.b.t. subsidieaanvraag Stichting De Samaritaan.

Geacht College,

Naar aanleiding van het verzoek uit de commissie Samenleving van 16 september jl. heeft u de Wmoraad verzocht om, op korte termijn, advies uit te brengen over het Raadsvoorstel 356950 van
16/09/’14.
De Wmo-raad is van oordeel dat , als in dit geval een advies door de Wmo-raad op z’n plaats is, deze
wel op een erg laat moment komt. Immers de subsidieaanvraag door Stichting De Samaritaan is van
5 april 2013. Vervolgens wordt advies gevraagd over een door uw college voorgesteld raadsbesluit
wat een advies vanuit de onafhankelijke rol van de Wmo-raad bemoeilijkt. Hierom hebben wij naast
het Raadsvoorstel, de overige documenten die tijdens de vergadering van de commissie Samenleving
passeerden betrokken bij het formuleren van dit advies.
De formele- en inhoudelijke overwegingen uit uw Raadsvoorstel, die de grond vormen voor uw
voorstel om geen financiële middelen beschikbaar te stellen aan Stichting De Samaritaan, geven na
bestudering, naar het oordeel van de Wmo-raad geen ruimte om inhoudelijk te adviseren over de
gevraagde subsidie omdat het Gemeentelijk- Wmo-beleid, uitvoering of evaluatie hierop niet van
toepassing kan zijn.
De Wmo-raad heeft zich echter wel geconcentreerd op de Wmo-gerelateerde aspecten van dit
dossier en daarbij vastgesteld, na informatie bij de Gemeente, dat de bij beschikking van 17

december 2012 toegekende tegemoetkoming van € 133.635,00 inmiddels ook is verstrekt. In het
raadsvoorstel geeft u aan op welke gronden u de tegemoetkoming aan de voorzieningen,
Zusteroproepsystemen en de Brandmeldingsinstallaties, heeft verstrekt. Het valt ons overigens op
dat in de subsidieaanvraag van Stichting De Samaritaan d.d. 5 april 2013 hierover wordt vermeld dat
twee derde deel van de betreffende aanvraag niet Wmo-waardig bleek te zijn. De specificatie van de
aanvraag is ons niet bekend maar, na in formatie bij de Gemeente, blijkt dit te gaan om onder meer
bouwkundige aanpassingen in de woningen zelf en in het gebouw algemeen. Op welke gronden u
ondersteuning voor deze voorzieningen indertijd heeft afgewezen, wordt door u niet vermeld. Wij
kunnen ons voorstellen dat aanpassingen die een levensloopbestendig karakter dragen en daarmee
kunnen bijdragen aan het langer zelfstandig kunnen wonen van ouderen met beperkingen, eventueel
vallen binnen de Wmo subsidie mogelijkheden.
Op basis van het bovenstaande kan de Wmo-raad u geen advies geven m.b.t. de subsidieaanvraag
door Stichting De Samaritaan voor vermindering van de onrendabele top.
De Wmo-raad adviseert u wel om m.b.t. de eerder behandelde subsidieaanvraag op basis van Wmo
gerelateerde voorzieningen van juni 2012 de grondslag voor afwijzing te bekijken, mogelijk dat
alsnog ruimte voor toekenning van ondersteuning kan worden gevonden. Mocht daarbij een advies
van de Wmo-raad wenselijk zijn dan houden wij ons daarvoor beschikbaar.

Wij vertrouwen u met het bovenstaande van dienst te zijn.

Vriendelijke groet,

Wmo-raad Putten.

Chris van Tilborg
voorzitter

