
Inspreken Oude IJsselstreek 30 juni ’16

Voorzitter,

Gemeente Oude IJsselstreek schendt haar eigen PGB regels om zo de 
alfaconstructie te promoten en in stand te houden en handelt daarmee 
illegaal volgens de WMO 2015. (art.2.3.6)

De cliënten moeten namelijk zelf gemotiveerd aangeven dat zij een PGB 
willen, maar bij navraag blijkt dat de gemeente veelal helemaal geen 
keuze voorlegt tijdens de keukentafelgesprekken. Cliënten moeten 
geïnformeerd worden over de mogelijkheden: huishoudelijke zorg bij de 
huidige aanbieders zoals Azora of een budget waarmee ze zelf hun 
zorgverlener kiezen en daarmee werkgever worden via het PGB. Het PGB 
is €7 per uur goedkoper dan Zorg in Natura. Hiermee koopt de gemeente 
feitelijk de sociale premies af waardoor de alfahulpen niet verzekert zijn 
zoals medewerkers in loondienst en zit hiermee voor een dubbeltje op de 
eerste rang. 

De WMO verordening van de Oude IJsselstreek is gek genoeg strenger dan 
de WMO 2015 zoals de Eerste Kamer heeft vastgesteld. In deze gemeente 
moeten cliënten volgens de vastgestelde beleidsregels zelf aantonen dat 
de zorg via de huidige gecontracteerde aanbieders niet voldoet om in 
aanmerking te komen voer een PGB. Maar dit college houdt zich totaal niet 
aan haar eigen beleid.

De FNV heeft dikwijls aangegeven dat dit college doelbewust de 
alfaconstructie promoot tegen beter weten in. Want het verbod op alfa 
komt eraan en de wettekst ligt ook al ter consultatie bij de gemeente, en 
de vakbonden CNV en FNV zoals afgesproken op 4 december.

In het onlangs naar buiten gekomen projectplan van Treve die de 
keukentafelgesprekken uitvoert, in opdracht van de gemeente OIJS staat 
letterlijk: “Aanvullend hierop zullen wij de PGB alfaconstructie variant 
actief promoten om hiermee nog meer tegemoet te komen aan de 
bezuinigingsopdracht die de gemeente vanuit het Rijk heeft 
meegekregen.”

Had u nog niet voldoende waarschuwingen gehad vanuit Den Haag over 
de alfaconstructie?

Wij hebben middels een brief aan de raad en wethouder op 20 juni een 
aantal voorbeelden gegeven uit de praktijk, waarmee vaststaat dat 
cliënten geen keuze hadden tussen PGB of Zorg in Natura. Hiermee staat 
ook vast dat u buiten de wet en buiten uw eigen WMO verordening 
handelt.

Feit blijft dat Oude IJsselstreek er een zooitje van maakt ook wat betreft 
het toekennen van voldoende hulp. In de memo van 15 april schrijft het 
college notabene:

“Wanneer er geen alfahulpen meer mogen worden ingezet kunnen er veel 
minder uren huishoudelijke hulp kunnen worden ingezet.”

Ook hier gaat u voorbij aan de wet, immers uren toekennen is maatwerk 
en er kan niet op voorhand gesteld worden dat er minder hulp komt 
vanwege het verbod op alfa. Waarbij ik wil vermelden dat het college al 
rekeningen heeft gehouden in de begroting met extra kosten wat betreft 
het alfaverbod. Dus de financiën lijken mij geen probleem. Dit is gewoon 



een soort chantage, waarmee je als raad toch ook niet geassocieerd wilt 
worden. Evenals de opmerking dat cliënten hun vaste hulp zouden 
kwijtraken. Dat is namelijk helemaal niet nodig als je het netjes regelt in 
belang van cliënt en medewerkers. Immers de WMO geeft duidelijk aan 
dat het voor de kwaliteit en continuïteit van zorg belangrijk is dat de 
koppels bij elkaar blijven.

Nu  de  gemeente  buiten  de  wet  handelt,  en  dus  illegaal  bezig  is,  en 
daarmee onterecht PGB’s heeft toegekend en mensen in de alfaconstructie 
duwt, moet alles opnieuw. En ik vraag mij dan ook af of dit geen juridische 
consequenties  heeft. Zonder  motivering  vanuit  de  cliënt  is  er  namelijk 
sprake van schending van artikel 2.3.5 lid 2 sub b Wmo 2015, waardoor 
het college niet kan overgaan tot het verlenen van een pgb. Het besluit 
van de gemeente in onzorgvuldig genomen en laat het college maar eens 
aantonen,  indien  zij  dit  ontkent,  middels  documenten  die  cliënten 
ondertekenen  dat  cliënten  met  een  eigen  motivering  een  PGB hebben 
aangevraagd. Tevens geeft de WMO nog een volgend punt aan waar het 
college mee de mist in gaat:  “Het is niet de bedoeling dat de gemeente 
de  kosten  van  de  vertegenwoordiger,  zoals  een  bemiddelingsbureau, 
financiert; het persoonsgebonden budget is daar niet voor bedoeld.”

Ik roep u dat ook al raad op om uw verantwoording te nemen en het beleid 
grondig te herzien en de verantwoordelijk wethouder tot de orde roepen. 
En doe het dan in 1 keer goed en zorg ervoor dat dan het alfaverbod direct 
meegenomen wordt. Zorg in natura is voorliggend in de WMO alleen PGB 
bij motivering ( in de afspraken op 4 december staat aangegeven: alleen 
PGB indien zorg in natura niet toereikend is) en de rest van de cliënten 
samen met hun hulp overzetten naar een loondienstverband.

Dank u wel voorzitter.


