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Voorwoord
“Licht op zorgplicht” luidt de titel van het derde onderzoek van de rekenkamer Venlo. De
rekenkamer heeft de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) door de
gemeente Venlo tegen het licht gehouden. De bevindingen en onderzoeksresultaten zijn
beschreven in dit rapport. Een rapport dat zijn licht laat schijnen op de doeltreffendheid en
doelmatigheid van de Wvg. In hoofdstuk 11 “Algemene conclusies” geven wij een oordeel
over de uitvoering van de Wvg. Op basis van het onderzoek heeft de rekenkamer
verbetermaatregelen geformuleerd. Deze vindt u in hoofdstuk 12 “Aanbevelingen”. De
rekenkamer adviseert de raad deze over te nemen en de uitvoering ervan aan het college
van B&W op te dragen.
Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft de rekenkamer gebruik gemaakt van diverse
bronnen en onderzoeksmethoden. Een aantal daarvan hebben wij in eerdere onderzoeken
nog niet toegepast, te weten het uitzetten van schriftelijke enquêtes en het houden van een
hoorzitting. De enquêtes zijn uitgezet onder een grote groep Wvg-cliënten en onder
personen die een Wvg-voorziening hebben aangevraagd maar daarop een afwijzing hebben
gekregen. Vanaf deze plaats willen wij alle respondenten bedanken voor hun medewerking
aan het onderzoek. Ook bedanken wij de medewerkers van het team Onderzoek & Statistiek
van de gemeente voor de uitvoering van de enquêtes.
De verzamelde gegevens uit de enquêtes zijn in een hoorzitting met de Gehandicaptenraad
Venlo besproken. Ook heeft de Gehandicaptenraad praktische ondersteuning geboden bij de
voorbereiding en uitvoering van de enquêtes, waarvoor wij onze waardering uitspreken.
Verder heeft de rekenkamer zijn licht opgestoken bij veel functionarissen die direct of indirect
bij de uitvoering van de Wvg zijn betrokken. Zowel binnen de gemeente Venlo als bij de
betrokken externe partners. Wij bedanken iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt
voor zijn/haar inbreng. Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle medewerkers van het
bureau Wvg van de gemeente voor hun behulpzaamheid en het beantwoorden van de
talloze vragen.
Het onderzoek is uitgevoerd door de secretaris rekenkamer. Vanuit de rekenkamer is een
begeleidingscommissie gevormd ten behoeve van de voortgang van het onderzoek.
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De rekenkamer bestaat voorts uit de volgende leden:
Margriet van Tulder, vice-voorzitter
Ruud Hermans
Hay Janssen
Pierre Janssen
Frans Maesen
Jean de Rooij
Gé Vervoort

Inhoudsopgave
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2

Inleiding.............................................................................................................................. 1
Aanleiding tot het onderzoek ............................................................................................... 1
Doelstelling en afbakening .................................................................................................. 1
Onderzoeksvragen .............................................................................................................. 2
Aanpak van het onderzoek.................................................................................................. 3
Aspecten van het onderzoek ............................................................................................... 3
Uitvoering ............................................................................................................................ 4

2
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1

Uitvoeringskader Wvg....................................................................................................... 6
Uitgangspunten (wettelijke) zorgplicht ................................................................................. 6
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ...................................................................... 7
Toepassing in Venlo ............................................................................................................ 7
Handboek Wvg.................................................................................................................... 7

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2

De gemeente ...................................................................................................................... 9
Organisatie van de uitvoering.............................................................................................. 9
Het bureau Wvg................................................................................................................... 9
Overige betrokkenen ......................................................................................................... 10
De praktijk ......................................................................................................................... 10
Resultaten uit de enquêtes................................................................................................ 10
Overige bevindingen.......................................................................................................... 11

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

Aanmelding, intake en indicatiestelling ........................................................................ 12
Het Regionaal Indicatieorgaan Noord-Limburg (RIO)........................................................ 12
Overeenkomst ................................................................................................................... 12
Werkwijze .......................................................................................................................... 13
De praktijk ......................................................................................................................... 14
Resultaten uit enquêtes..................................................................................................... 14
Overige bevindingen.......................................................................................................... 14
Mogelijke verbeterpunten .................................................................................................. 15

5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4

De beschikking ................................................................................................................ 16
Het werkproces.................................................................................................................. 16
Bezwaar & beroep............................................................................................................. 16
De praktijk ......................................................................................................................... 17
Resultaten uit enquêtes..................................................................................................... 17
Overige bevindingen.......................................................................................................... 17
Mogelijke verbeterpunten .................................................................................................. 19

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3

Levering van hulpmiddelen (o.a. rolstoelen en scootmobielen) ................................. 20
Ligtvoet.............................................................................................................................. 20
Overeenkomst ................................................................................................................... 20
Werkwijze .......................................................................................................................... 21
De praktijk ......................................................................................................................... 21
Resultaten uit enquêtes..................................................................................................... 21
Overige bevindingen.......................................................................................................... 21
Mogelijke verbeterpunten .................................................................................................. 23

7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4

Woonvoorzieningen / woningaanpassingen ................................................................. 24
Werkwijze .......................................................................................................................... 24
Woningcorporaties............................................................................................................. 24
Overeenkomst ................................................................................................................... 24
Woningstichting Venlo-Blerick ........................................................................................... 25
Antares Woonservice ........................................................................................................ 25
De praktijk ......................................................................................................................... 26
Resultaten uit enquêtes..................................................................................................... 26
Overige bevindingen.......................................................................................................... 26
Mogelijke verbeterpunten .................................................................................................. 27

8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3

Vervoer van gehandicapten............................................................................................ 28
Deeltaxi Noord-Limburg..................................................................................................... 28
Bestuursovereenkomst...................................................................................................... 28
Projectbureau .................................................................................................................... 28
Vervoersovereenkomst...................................................................................................... 29
De praktijk ......................................................................................................................... 30
Resultaten uit enquêtes..................................................................................................... 30
Managementrapportage Deeltaxi juni 2004....................................................................... 30
Overige bevindingen.......................................................................................................... 31
Mogelijke verbeterpunten. ................................................................................................. 33

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.4.1
9.4.2
9.5

Financieel beheer ............................................................................................................ 34
Administratieve organisatie ............................................................................................... 34
Budgettering ...................................................................................................................... 35
Uitvoeringskosten.............................................................................................................. 35
De praktijk ......................................................................................................................... 36
Financiële documenten ..................................................................................................... 36
Overige bevindingen.......................................................................................................... 37
Mogelijke verbeterpunten .................................................................................................. 38

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Algemene bevindingen ................................................................................................... 39
Doeltreffendheid ................................................................................................................ 39
Doelmatigheid ................................................................................................................... 40
Kwaliteit van de uitvoering................................................................................................. 42
Financieel beheer.............................................................................................................. 44

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Algemene conclusies...................................................................................................... 46
Doeltreffendheid ................................................................................................................ 46
Doelmatigheid ................................................................................................................... 47
Kwaliteit van de uitvoering................................................................................................. 49
Financieel beheer.............................................................................................................. 50
Slotconclusie. .................................................................................................................... 50

12

Aanbevelingen................................................................................................................. 52

13

Reactie van het college van B&W .................................................................................. 54

14

Reactie van de Gehandicaptenraad Venlo .................................................................... 59

15

Nawoord rekenkamer ...................................................................................................... 61

Bijlagen

.......................................................................................................................................... 64

Bijlage I

Overzicht geraadpleegde dossiers, literatuur en dergelijke ........................................ 65

Bijlage II

Overzicht gehouden interviews...................................................................................... 67

Bijlage III

Resultaten uit de enquête onder Wvg-cliënten............................................................. 68

Bijlage IV

Resultaten uit de enquête onder afgewezen aanvragen Wvg...................................... 83

Bijlage V

Overzicht uitvoeringskosten .......................................................................................... 90

1

Inleiding

1.1

Aanleiding tot het onderzoek

In juli 2003 heeft de rekenkamer besloten om een onderzoek te doen naar de uitvoering van
de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) in de gemeente Venlo. Aanleiding voor deze
keuze was de jarenlange situatie van kostenstijgingen en budgetoverschrijdingen. Met name
de financiële onbeheersbaarheid van de regeling baarde de rekenkamer zorgen.
In januari 2004 hebben wij de eerste fase van dit onderzoek afgerond met een tussenrapportage. De eerste fase had tot doel om kennis en inzicht te verschaffen in het beleid en
de uitvoering van de Wvg. Bijzondere aandacht ging uit naar de wettelijk voorgeschreven
zorgplicht in relatie tot het door de gemeente geformuleerde beleid. In de tussenrapportage
zijn de bevindingen van de dossierstudie weergegeven en werden enkele voorlopige
conclusies getrokken. De belangrijkste daarvan waren:
1
 ten aanzien van de Wvg heeft de gemeente geen doelstelling die SMART geformuleerd
is;
 de gemeente Venlo heeft een ruimer beleid geformuleerd dan wettelijk voorgeschreven.
Deze keuze kost jaarlijks tenminste € 680.000,- meer dan wanneer de gemeente zich tot
de minimale zorgplicht zou beperken;
 de overschrijdingen op het Wvg-budget waren de afgelopen jaren fors (18% in 2001 en
36% in 2002);
 het Wvg-budget is ‘vertroebeld’ vanwege het budget voor collectief vervoer (in 2003 circa
€ 1,4 miljoen ofwel 23% van het Wvg-budget);
 het aantal aanvragen en toekenningen is in de afgelopen jaren blijvend toegenomen.
 de gemeente heeft sinds 1998 geen zelfevaluatie gehouden.
Voor het overige verwijzen wij naar de tussenrapportage 2. De tweede fase van het
onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van juli tot en met december 2004.

1.2

Doelstelling en afbakening

De resultaten uit de eerste fase van het onderzoek gaven de rekenkamer aanleiding om zich
te buigen over de doelstelling en afbakening van het vervolg van het onderzoek.
De doelstelling is als volgt geformuleerd:
Het onderzoek heeft tot doel om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
gemeentelijk beleid ten aanzien van de uitvoering van de Wet voorzieningen
gehandicapten (Wvg) inzichtelijk te maken en te beoordelen.
In het onderzoek worden alle deelgebieden van de Wvg onderzocht:
aanvraag, intake en (medische) indicatiestelling;
 besluitvorming en beheer bij de gemeente;
 levering van hulpmiddelen (met name rolstoelen en vervoersvoorzieningen in natura);
 (levering van) woonvoorzieningen en woningaanpassingen;
 het vervoer van gehandicapten.


1

SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
De tussenrapportage Wvg-onderzoek van januari 2004 kan worden opgevraagd bij de secretaris
rekenkamer.
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1.3

Onderzoeksvragen

Het onderzoek kent vier invalshoeken:
a)
b)
c)
d)

doeltreffendheid van het beleid;
doelmatigheid van de uitvoering;
kwaliteit m.b.t. uitvoering;
financiële beheersing.

Bij de aanvang van het onderzoek heeft de rekenkamer de volgende onderzoeksvragen
geformuleerd:
Ad a)

doeltreffendheid

Vanuit de invalshoek doeltreffendheid zijn de volgende onderzoeksvragen gedefinieerd:
 Wat is de effectiviteit van het gevoerde beleid?
 Zijn beleidsprioriteiten gekozen die waarborgen dat zo goed mogelijk wordt tegemoetgekomen aan het bereiken van de doelgroep?
 Zijn voorzieningen beschikbaar voor de mensen die daarvoor in aanmerking komen?
 Wordt de doelgroep bereikt?
 Is de toegang voldoende (bijv. bij het doen van een aanvraag)?
 Zijn er doelgroepen die structurele ontevredenheid vertonen?
Ad b)

doelmatigheid

Voor wat het aspect doelmatigheid betreft, heeft de rekenkamer de volgende onderzoeksvragen:
 Wordt de goedkoopst adequate voorziening geleverd?
 Hoe is het proces van de taakuitvoering gestructureerd? Wat zijn de kritische momenten?
 Waarom zijn bepaalde onderdelen van de taakuitvoering uitbesteed en hoe is die keuze
voor uitbesteding tot stand gekomen?
 Komt een zo groot mogelijk deel van het budget ten goede aan de verstrekking van de
voorzieningen zelf?
 Hoe is de intake georganiseerd?
 Worden leveranciers samen met andere gemeenten in de regio gecontracteerd?
Ad c)

kwaliteit van de dienstverlening

In het Protocol Wvg staat dat: “de aanvraagprocedure voor de cliënt zo min mogelijk
belastend dient te zijn”. Tegen deze achtergrond hebben de onderzoeksvragen met
betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van de Wvg betrekking op:
 klantgerichtheid van aanvragen:
- hoe is de communicatie met de cliënt, vindt goede voorlichting plaats? Is de
verstrekte informatie adequaat?
- is de beslissing op de aanvraag duidelijk gemotiveerd aan cliënt?
- is de informatie voor de aanvrager toegankelijk?
 doorlooptijden;
 contracten inzake collectief vervoer;
 contracten inzake indicatiestelling;
 contracten inzake hulpmiddelenverstrekking.
 heeft de gemeente een plan van aanpak ten aanzien van periodiek heronderzoek naar
de passendheid van de verstrekte voorziening(en) en de klanttevredenheid?
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Ad d)

financiële beheersbaarheid

De onderzoeksvragen met betrekking tot de financiële beheersbaarheid luiden als volgt:
 Hoe groot is de beheersbaarheid van de open eind regeling RIO en de beheersbaarheid
van het aantal aanvragen.
 Is die beheersbaarheid te vergroten?
 Idem ten aanzien van Deeltaxi.
 Welke invloed heeft gemeente op prijzen van voorzieningen? Zijn er alternatieven?
Gedurende de uitvoering van het onderzoek zijn de onderzoeksvragen met betrekking tot de
financiële beheersbaarheid in een breder perspectief geplaatst dan alleen het RIO en de
Deeltaxi. De financiële beheersbaarheid van de gehele Wvg-regeling en -uitvoering zijn
onderwerp van onderzoek geweest. De onderzoeksvraag die daarbij hoort is als volgt
gedefinieerd:
 Hoe groot is de beheersbaarheid van het open eind karakter van de Wvg en de
beheersbaarheid van het aantal toekenningen?

1.4

Aanpak van het onderzoek

1.4.1

Aspecten van het onderzoek

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen heeft de rekenkamer de volgende aspecten
onderzocht.
Ten aanzien van de doeltreffendheid:
De mate van tevredenheid onder cliënten meten:
- over de verstrekte voorzieningen (kwaliteit, variatie). Zorgt de voorziening ervoor dat
u in voldoende mate kunt deelnemen aan het maatschappelijk verkeer?
(uitgangspunt 1 Wvg: “voorzieningen verstrekken die de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid van mensen met beperkingen bevorderen”).
- over de bereikbaarheid van de voorzieningen (uitgangspunt 2: “die voor allen binnen
de doelgroep bereikbaar zijn”).
- over klantvriendelijkheid/klantgerichtheid (uitgangspunt 3: “d.m.v. een integrale en
transparante uitvoeringsstructuur”).
- over doorlooptijden.
Ten aanzien van de doelmatigheid:
- de procesgang van een aanvraag van een cliënt in beeld brengen: van aanmelding
tot en met verstrekking.
- de mate waarin de RIO-adviezen door de gemeente worden opgevolgd.
- hoe vinden mensen de weg naar het RIO ?
- hoeveel bedraagt het percentage afwijzingen?
- de wijze van kostentoerekening aan deelnemende gemeenten.
- vindt efficiënt gebruik van voorzieningen plaats? Wat is het hergebruikpercentage.
- hoe is de ontwikkeling van het bestand van voorzieningen in depot?
- wat is de verhouding tussen de uitvoeringskosten (apparaatskosten /overhead) en
uitkeringskosten (kosten van verstrekkingen).
Ten aanzien van de kwaliteit:
- meten van doorlooptijden.
- analyse van contracten.
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Ten aanzien van de financiële beheersbaarheid:
- hoe vindt budgettering plaats?
- wie is budgethouder? Beschikt de budgethouder over adequate managementinformatie?
- in welke mate is de gemeente afhankelijk van de externe partners?

1.4.2

Uitvoering

De tweede fase van het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd in de periode van juli tot en
met december 2004. Vanuit de rekenkamer is een begeleidingscommissie samengesteld die
verantwoordelijk was voor de voortgang van het onderzoek.
Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de rekenkamer gebruik gemaakt van diverse
bronnen alsook van verschillende onderzoeksmethoden.
Er heeft een documentenanalyse plaatsgevonden, waarvan in bijlage I een overzicht is
opgenomen.
Om de bevindingen uit de documentenanalyse te toetsen aan de praktijk heeft de rekenkamer een groot aantal interviews gehouden met sleutelfiguren. Niet alleen zijn vraaggesprekken gehouden met de intern bij de Wvg betrokken ambtenaren, managers en de
portefeuillehouder, maar ook met veel extern betrokkenen. In bijlage II is een overzicht van
geïnterviewde functionarissen opgenomen.
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was het uitzetten van schriftelijke enquêtes
onder de doelgroep. Er zijn twee verschillende enquêtes gelijktijdig uitgevoerd; één onder de
Wvg-cliënten en één onder de aanvragers die een afwijzing van de gemeente hebben
ontvangen.
Het aantal Wvg-cliënten per 1 januari 2004 bedroeg 3.877 met één of meer voorzieningen.
De rekenkamer heeft alle personen geselecteerd die in de afgelopen 3½ jaar (vanaf
1 januari 2001 tot juli 2004) een toekenning voor een Wvg-voorziening hebben ontvangen.
Het totale bestand omvatte 1.767 personen. Hiervan is een willekeurige selectie getrokken
van 650 personen aan wie een vragenlijst is toegestuurd. De respons bedroeg 88,7%. Deze
representatieve steekproef omvat ongeveer 14% van de doelgroep.
De rekenkamer acht het niet alleen van belang om de mening van de Wvg-cliënten te peilen,
en heeft daarom ook een schriftelijke enquête uitgezet onder personen die een Wvgaanvraag hebben gedaan maar een afwijzend besluit daarop hebben ontvangen. Eveneens
zijn de personen geselecteerd die vanaf 1 januari 2001 een afwijzing hebben ontvangen. Dit
betrof in totaal 608 personen. Ook hiervan is een willekeurige selectie3 getrokken van 112
personen aan wie een vragenlijst is toegestuurd. De respons bedroeg 67,9%.
De vragenlijsten zijn in nauwe samenwerking met medewerkers van het bureau Wvg voorbereid. Ook heeft de Gehandicaptenraad Venlo advies gegeven, met name voor wat betreft
de praktische aspecten met het oog op de specifieke omstandigheden van de doelgroep
(leesbaarheid, fysieke invulling van de formulieren e.d.). Vervolgens zijn in samenwerking
met de Gehandicaptenraad de vragenlijsten uitgetest op een aantal personen uit de doelgroep. De resultaten uit deze ‘proefenquête’ zijn niet meegenomen in het onderzoek. De
enquêtes zijn uitgevoerd door het team Onderzoek & Statistiek van de afdeling BMO van de
gemeente.
De resultaten van de enquêtes zijn opgenomen in bijlage III (Wvg-cliënten) respectievelijk
bijlage IV (aanvragers met een afwijzing).

3

Na de selectie is gecheckt of de betreffende persoon geen onderdeel uitmaakte van het
adressenbestand van de enquête onder de Wvg-cliënten.
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Verder heeft de rekenkamer een hoorzitting met de Gehandicaptenraad Venlo gehouden om
de bevindingen uit de enquêtes te spiegelen. In de hoorzitting zijn de verzamelde gegevens
besproken met de Gehandicaptenraad. De rekenkamer heeft de Gehandicaptenraad uitgenodigd om aan te geven welke reacties op de verzamelde gegevens volgens hen expliciet in
het onderhavige rapport vermeld zouden moeten worden. Dit is aan het eind van de zitting
nogmaals geverifieerd. De hoorzitting is door de rekenkamer eveneens gebruikt als bron
voor gegevensverzameling. De commentaren van de Gehandicaptenraad gaven waardevolle
informatie, waarbij de rekenkamer bij de interpretatie van de gegevens rekening heeft
gehouden met de sterke betrokkenheid met de doelgroep. Voor zover de rekenkamer dat
relevant achtte, zijn de resultaten uit de hoorzitting meegenomen in dit onderzoeksrapport.
Tenslotte is een kleine steekproef van cliëntdossiers bij het bureau Wvg gehouden, met
name om te screenen welke informatie van de cliënten wordt beheerd en op welke wijze.
Nadat de rekenkamer het concept onderzoeksrapport heeft vastgesteld, heeft zij dit voor
commentaar voorgelegd aan het college van B&W. Daarnaast heeft zij ook de reactie van de
Gehandicaptenraad gevraagd. Het onderzoek is afgesloten met het nawoord van de
rekenkamer in reactie op de commentaren van B&W en Gehandicaptenraad.
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2

Uitvoeringskader Wvg

2.1

Uitgangspunten (wettelijke) zorgplicht

Op het terrein van volksgezondheid kunnen gehandicapten op basis van huidige wet- en
regelgeving aanspraak maken op diverse zorgvoorzieningen. Een gedeelte van die voorzieningen valt onder de gemeentelijke zorgplicht op grond van de Wvg.
In de tussenrapportage van dit Wvg-onderzoek is reeds aangegeven dat de zorgplicht voor
de gemeente verankerd is in de Wet voorzieningen gehandicapten.
De zorgplicht van gemeenten houdt in dat adequate voorzieningen getroffen dienen te
worden voor mensen met beperkingen4 die in de betreffende gemeente woonachtig zijn.
Door deze voorzieningen moeten beperkingen van de gehandicapten worden weggenomen
of verminderd waardoor zij zo lang mogelijk en financieel verantwoord zelfstandig kunnen
wonen en waardoor deelgenomen kan worden aan het maatschappelijk verkeer.
Er wordt vanuit gegaan dat de financiële bereikbaarheid en toereikendheid van de voorzieningen voor gehandicapten niet in het geding zullen komen. Een voorwaarde voor de
bereikbaarheid van de Wvg is de bekendheid met de Wvg van de doelgroep.
Wettelijk is bepaald dat gemeenten geen voorzieningen mogen weigeren op grond van het
overschrijden van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget of de opgestelde
begroting. Dat willen zeggen dat voorzieningen moeten worden geleverd indien een aanvrager daarvoor in aanmerking komt, los van budgettaire overwegingen. Gemeenten kunnen
beheersingsmaatregelen treffen, waarbij de vervulling van de zorgplicht dient te worden
gehandhaafd.
Verder speelt bij de toekenning de financiële positie van de aanvrager een rol. Voor een
aantal voorzieningen kunnen gemeenten inkomensgrenzen hanteren. Indien het inkomen
hoger is dan de gestelde grens, wordt de voorziening niet toegekend. Ook kunnen eigen
bijdragen worden gevraagd.
De wetgever heeft gekozen voor een decentraal regime, waarbinnen aan gemeenten de
verantwoordelijkheid is opgedragen om ‘zorg op maat’ te bieden. Als ondergrens is gesteld
dat de te verstrekken voorzieningen ‘verantwoord’ moeten zijn, gelet op de behoefte van de
betreffende cliënt. Onder ‘verantwoord’ wordt verstaan: doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. De indicatie-advisering moet gericht zijn op het bevorderen van de zelfstandigheid
en zelfredzaamheid van de betrokken gehandicapte. Het is primair de cliënt die het beste
kan aangeven op welke wijze zijn belemmeringen optimaal kunnen worden opgeheven of
verminderd.
Aan de cliënt moet vanaf het begin duidelijkheid worden verschaft over de procedure: het
gemeentelijk beleid, de fasen in het proces, de indicatie-advisering, de beschikking en de
mogelijkheden van bezwaar, beroep en klachten.
Sinds 1 april 2000 moeten gemeenten de cliëntenparticipatie bij de uitvoering van de Wvg
regelen. Daarin moet worden vastgelegd dat de reikwijdte van de cliëntenparticipatie het
integraal gehandicaptenbeleid betreft.

4
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In het protocol Wvg is een definitie gegeven van ‘mensen met beperkingen’.
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2.1.1

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het kabinet wil de Wmo invoeren per 1 januari 2006. Dit gebeurt gefaseerd. Op 1 januari
2006 worden de gemeenten naar verwachting gedeeltelijk verantwoordelijk voor de huishoudelijke verzorging (nu Awbz). Verwacht wordt dat in de loop van 2006 de Welzijnswet en
de Wvg overgaan in de Wmo.
De Wmo maakt gemeenten verantwoordelijk voor alle bestaande en nieuwe voorzieningen
die ouderen, gehandicapten, mensen met een chronische ziekte en psyciatrische patiënten
mogelijk maken zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren.

2.2

Toepassing in Venlo

Om de Wvg bekend te maken onder de doelgroep, heeft de gemeente in haar gemeentegids
– die jaarlijks gratis huis-aan-huis bezorgd wordt – beknopte informatie hieromtrent
opgenomen. Op de website van de gemeente staat het telefoonnummer voor inlichtingen
over de Wvg en in de stadswinkels worden informatieproducten op het gebied van de Wvg
verstrekt. Naast genoemde zaken voert de gemeente geen actief beleid om de Wvg
algemeen bekend te maken onder haar burgers. De ambtelijk verantwoordelijke gaat ervan
uit dat alle betrokken instellingen en geledingen in het zorgcircuit (zoals huisartsten,
ziekenhuizen en zorginstellingen) bekend zijn met de Wvg.
Uit de enquête is gebleken, dat ruim de helft van de Wvg-aanvragen via een verwijzer (huisarts, ziekenhuis, zorginstelling) bij het RIO terecht is gekomen. Via de gemeente is dit 10%.
De gemeente Venlo hanteert alleen een inkomensgrens bij de financiële tegemoetkoming
vervoerskosten. Zij vraagt geen eigen bijdragen van gehandicapten. Desgevraagd voeren
ambtelijk verantwoordelijken hiervoor als reden aan, dat de kosten voor het invoeren en
uitvoeren van dergelijke maatregelen niet opwegen tegen de baten.
In de verordening voorzieningen gehandicapten Venlo (d.d. 4-1-2001) is bepaald, dat het
door de gemeente gevoerde beleid eenmaal per twee jaar wordt geëvalueerd. Tevens is
bepaald dat het college van B&W na afloop van een evaluatie een verslag aan de raad stuurt
over de doeltreffenheid en de effecten van de verordening in de praktijk.
De Gehandicaptenraad Venlo behartigt als onafhankelijk cliëntenorgaan de belangen van de
doelgroep.

2.2.1

Handboek Wvg

De gemeente Venlo heeft een handboek Wvg laten samenstellen. De laatste actualisatie
dateert van januari 2004. Doel van dit handboek is dat het fungeert als naslagwerk en
praktische ondersteuning voor de Wvg-consulenten in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. De
teksten vinden hun basis in de wet of jurisprudentie, aangevuld met het eigen gemeentelijke
beleid. Enkele belangrijke onderdelen – in het kader van dit rekenkameronderzoek – zijn:
 Ten aanzien van de verstrekking van de voorziening moet het gaan om, naar objectieve
maatstaven gemeten, de goedkoopst adequate voorziening. Bij de afweging staat niet
de prijs voorop. Een voorziening moet altijd adequaat zijn (passend, toereikend). Zijn er
meer passende alternatieven, dan wordt in principe de goedkoopste genomen.
 Voor woningaanpassingen (woonvoorzieningen van bouwkundige of woontechnische
aard) geldt de aanvullende eis dat deze gericht moeten zijn op het opheffen of
verminderen van ergonomische beperkingen.
 Termijnen:
- Woningaanpassing: gereedmelding binnen 15 maanden na toekenning voorziening.
Onderzoek Wvg
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-

Financiële tegemoetkoming woningaanpassing: direct nadat de nota is overlegd en
de gereedmeldingsbeschikking is verzonden.
Vervoersvoorziening (financiële tegemoetkoming): de ingangsdatum is bepaald op de
1e dag van de maand waarin de aanvraag bij het RIO werd ingediend.
Woonvoorzieningen in natura, vervoersvoorziening in natura en rolstoelen: direct na
toekenning wordt de opdracht tot levering verstuurd. Met de leveranciers zijn levertermijnen contractueel vastgelegd.

In het handboek is een lijst opgenomen van alle voorzieningen voor gehandicapten met per
voorziening de wet of regeling die van toepassing is.
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De gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de zorgplicht Wvg 5.

3.1

Organisatie van de uitvoering

Binnen het Wvg-traject wordt een aantal stappen onderscheiden: aanvraag en intake,
indicatiestelling, beschikking en levering.
De gemeente Venlo heeft met betrekking tot de uitvoering van de Wvg een groot aantal van
deze taken uitbesteed:
 aanvraag, intake en indicatiestelling vindt plaats door het Regionaal Indicatie Orgaan
Noord-Limburg (RIO);
 de levering van rolstoelen, vervoersvoorzieningen in natura en woonvoorzieningen in
natura geschiedt door de firma Ligtvoet B.V. te Waalre;
 het aanbrengen van woningaanpassingen voor wat betreft huurwoningen wordt
uitgevoerd door de woningbouwvereningingen Antares, Venlo-Blerick en Urbanus.
Daarnaast is er een beperkt aantal particuliere woningverhuurders;
 bouwkundige advisering in het kader van complexe woningaanpassingen en
aanpassingen van particuliere woningen is uitbesteed aan de firma Argonaut;
 het vervoer van gehandicapten maakt onderdeel uit van het collectief vervoerssysteem
Deeltaxi Noord-Limburg;
 voor de levering trapliften is een vaste leverancier gecontracteerd (Otto Ohms).
In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de uitbestede taken.
Binnen de gemeente zijn de taken van de Wvg verdeeld over diverse disciplines. De uitvoering van de regeling ressorteert onder de dienst Publiekszaken & Facilitaire Zaken (PFZ).
Zaken die bij PFZ worden uitgevoerd hebben betrekking op het toetsen van de indicatiestelling, het opstellen van de beschikking en de afhandeling van bezwaarschriften.
Beleidsmatige aspecten met betrekking tot het collectief vervoer (Deeltaxi) en de nieuwe
Wmo zijn ondergebracht bij de dienst Stadsbeleid. Deze scheiding tussen beleid en
uitvoering is het gevolg van de keuze van het besturingsmodel van de gemeente.

3.1.1

Het bureau Wvg

Het bureau Wvg ressorteert onder de afdeling Zorg van de dienst PFZ en heeft de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de Wvg. Overeenkomstig het besturingsmodel van de
gemeente is het hoofd van de afdeling Zorg als integraal manager primair verantwoordelijk
voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de taken van zijn afdeling.
Het bureau Wvg neemt de volgende werkzaamheden voor haar rekening: beleidsmatige
aspecten met betrekking tot de uitvoeringstaak (zoals bijvoorbeeld aanpassing van de
verordening en de uitvoeringsbesluiten aan de hand van gewijzigde wet- en regelgeving),
toetsen van de adviezen van het RIO, beschikkingen maken, opdrachten tot levering van
hulpmiddelen verstrekken en archivering en beheer van cliëntdossiers.
Verder heeft het bureau Wvg een eigen financiële administratie. Deze verwerkt mutaties,
bereidt de betalingen voor, controleert facturen, beheert bestanden, verzorgt declaraties met
5

Voor de analyse van het gemeentelijk Wvg-beleid in relatie tot de wettelijke zorgplicht wordt
verwezen naar de tussenrapportage van dit rekenkameronderzoek (januari 2004).
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betrekking tot dure woningaanpassingen aan het Ministerie en levert gegevens ten behoeve
van managementrapportages.

3.1.2

Overige betrokkenen

De dienst PFZ beschikt over een eigen Bedrijfsbureau. Het Bedrijfsbureau ondersteunt de
managers van de dienst in financieel beheersmatige zin, waarbij de begroting leading is. Het
Bedrijfsbureau is procesverantwoordelijke voor de p&c-cylus binnen de dienst. Aan het hoofd
van het Bedrijfsbureau staat de dienstcontroller.
De afdeling Juridische Zaken van de dienst PFZ behandelt de ingekomen bezwaarschriften
met betrekking tot de Wvg.

3.2

De praktijk

3.2.1

Resultaten uit de enquêtes.

¾ Het grootste gedeelte van de Wvg-cliënten (85%) is tevreden tot zeer tevreden over de
manier waarop de gemeente hen heeft behandeld. Van de ondervraagden is 8%
ontevreden hierover.
¾ Bij de afgewezen aanvragen liggen deze percentages beduidend anders: 65% is
tevreden, 18% is ontevreden.
¾ Driekwart van de ondervraagden is tevreden over de wijze van informeren door de
gemeente,15% is ontrevreden.
¾ Van de geënquêteerden waarvan de aanvraag is afgewezen, is één op de vijf ontevreden
over de verstrekte informatie door de gemeente.
Zowel aan de Wvg-cliënten als aan degenen die een afwijzing hebben ontvangen, is de
mening gevraagd over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Wvg.
¾ De Wvg-cliënten beoordelen het gemeentelijk beleid als volgt:
zeer ruimhartig:
8%
ruimhartig:
37%
gemiddeld:
36%
onder de maat:
6%
zeer onder de maat:
1%
weet niet/geen mening: 12%
De meeste ondervraagden baseren deze mening op hun eigen ervaring (84%), 10%
baseert zich op de ervaringen die zij hebben vernomen van inwoners van de gemeente
Venlo.
¾ Van de afgewezen aanvragen is het resultaat als volgt:
zeer ruimhartig:
1%
ruimhartig:
26%
gemiddeld:
32%
onder de maat:
11%
zeer onder de maat:
10%
weet niet/geen mening: 20%
Ook hiervoor geldt dat de meeste ondervraagden zich baseren op hun eigen ervaring
(87%). 11% baseert zich op de ervaringen die zij hebben vernomen van inwoners van de
gemeente Venlo.
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3.2.2

Overige bevindingen.

De laatste zelfevaluatie van de gemeente over de uitvoering van het Wvg-beleid dateert van
1998. In 2001 heeft de gemeente voor het laatst meegewerkt aan een landelijke benchmark.
Voor het bureau Wvg geldt maatwerk per klant (artikel 3 van de Wet voorzieningen
gehandicapten schrijft cliëntgerichtheid ook voor).
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4

Aanmelding, intake en indicatiestelling

Het protocol Wvg schrijft voor dat de aanvraagprocedure voor de cliënt zo min mogelijk
belastend moet zijn. Het RIO zal onder mandaat van het gemeentebestuur op een
onafhankelijke, vraaggerichte en integrale wijze de reactie op de hulpvraag van de cliënt in
kaart brengen.

4.1

Het Regionaal Indicatieorgaan Noord-Limburg (RIO)

4.1.1

Overeenkomst

Het RIO is opgericht op 1-1-1998 en heeft de opdracht om integraal, onafhankelijk,
objectief en transparant te indiceren voor AWBZ-brede zorg, de Wvg, Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GZ). Het RIO Noord-Limburg werkt voor
dertien gemeenten en doet voor zeven daarvan tevens de intake.
Per 1-1-2000 hebben de gemeente Venlo en het RIO een overeenkomst gesloten betrekking
hebbend op de aanmelding, intake en advisering omtrent aanvragen voor voorzieningen op
grond van de Wvg. Tevens is bepaald dat selectie en passing van voorzieningen door het
RIO wordt uitgevoerd, eventueel samen met de leverancier, als het gaat om electrische
rolstoelen, voorzieningen waaraan individuele aanpassingen moeten plaatsvinden of als er
twijfels bestaan over de rijvaardigheid en/of het verkeersinzicht van cliënt (bij
scootmobielen).
In de overeenkomst zijn diverse bepalingen opgenomen, waaronder de adviestermijnen.
Deze zijn als volgt:
 het RIO brengt het advies uit binnen 20 werkdagen na binnenkomen van de aanmelding.
 Deze termijn kan ingeval van een complexe aanvraag eenmaal met maximaal tien
werkdagen worden verlengd.
 De termijn van 20 werkdagen kan eenmalig met maximaal 20 werkdagen worden
verlengd, indien inlichtingen bij huisartsen en/of specialisten worden ingewonnen.
Verder is bepaald, dat voor iedere verrichte aanmelding, intake, elk uitgebracht advies, en
iedere verrichte passing en selectie een tarief in rekening wordt gebracht conform een
vastgestelde tarievenlijst.
Het RIO verzamelt en analyseert de in het kader van de advisering beleidsrelevante
gegevens en brengt hierover per kwartaal inhoudelijk verslag uit aan de gemeente.
Deze rapportage bevat gegevens over:
 aantallen aanvragen per gemeente en naar soort aanvraag,
 het aantal afgegeven indicatieadviezen per gemeente en naar soort,
 verdeling van besluiten naar procedure en naar soort aanvraag
 doorlooptijden per gemeente en naar soort aanvraag;
 kostenontwikkelingen.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar en telkens stilzwijgend
verlengd met één jaar.
Per 1-1-2005 zijn de RIO’s (landelijk) gecentraliseerd. Het RIO wordt dan geïntegreerd in het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) regio Limburg. De bestaande overeenkomst met de
gemeente inzake de Wvg-indicatiestelling wordt overgeheveld naar het CIZ. De portefeuillehouder Zorg is bestuurslid van het RIO. Met ingang van 2005 komt hieraan een einde.
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In 2000 heeft het RIO-bestuur een RIO-doelgroeppanel ingesteld. Dit adviesorgaan heeft als
taak de belangen van de cliënten en potentiële cliënten te behartigen.

4.1.2

Werkwijze

Het werkproces van een aanvraag is volledig beschreven en in een stroomschema weergegeven. In principe worden alle aanvragen in behandeling genomen, omdat iedere cliënt
recht heeft op het in behandeling nemen van een aanvraag. Ieder proces start met het
bepalen of het een aanvraag voor het RIO betreft. Voor de eerste interpretatie van gegevens
wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde standaardgegevens.
Kritische momenten in het werkproces zijn:
 het aanleveren van de gegevens door de cliënt (bijv. inkomensgegevens);
 het inwinnen van medische informatie;
 het inschakelen van externen.
Aan de hand van enkele stappen, zoals het vastleggen en controleren van de klantgegevens, het registreren van de aanvraag en het verduidelijken van de hulpvraag, wordt
een keuze gemaakt welke procedure meest geëigend is. Het RIO kiest een route van
afhandeling op basis van aard hulpvraag, beschikbare informatie, overwegingen van
klantgerichtheid, zorgvuldigheid en doelmatigheid. Er zijn vier routes mogelijk:
1. direct:
de aanvraag kan versneld worden verwerkt omdat voldoende informatie beschikbaar is;
2. verkort:
geen face-to-face contact. Bij een verkorte procedure wordt volstaan met een
dossieronderzoek en/of een telefonisch onderzoek;
3. standaard:
face-to-face contact. Er wordt een huisbezoek ingepland of een uitnodiging voor een
spreekuur;
4. uitgebreid:
indien sprake is van moeilijk objectiveerbare aandoeningen wordt de aanvraag
behandeld in het zgn. multi disciplinair team (bestaand uit een arts, een ergoadviseur en
de behandeld adviseur).
Aanvragen dienen telefonisch ingediend te worden.
Het RIO onderzoekt de aanvraag en bekijkt welke zorg of voorziening voor cliënt passend
en noodzakelijk is. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de beperkingen en mogelijkheden van de cliënt en zijn/haar omgeving. De adviseur bespreekt met de cliënt tijdens het
intakegesprek of het indicatiegesprek welk advies hij/zij gaat geven aan gemeente. De
indicatiesteller stelt vast voor welke zorg of voorziening de cliënt in aanmerking komt. De
indicatie-advisering moet uitmonden in een advies aan de gemeente over de te verstrekken
voorziening(en).
Het RIO beheert het medisch dossier van de cliënt en heeft in de regel persoonlijk contact
met de cliënt door middel van een huisbezoek.
Bij de beoordeling van Wvg-aanvragen is de juridische onderbouwing een belangrijke factor.
Het RIO heeft een eigen juridisch medewerker in dienst. Cruciaal is of alle stappen in de
procedure gevolgd zijn.
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4.2

De praktijk

4.2.1

Resultaten uit enquêtes.

¾ 78% van de ondervraagden geeft aan dat het indicatiegesprek binnen acht weken is
gehouden. In 6% van de gevallen was deze periode meer dan acht weken.
¾ Bij de afgewezen aanvragen heeft 12% van de ondervraagden aangegeven dat deze
termijn meer dan acht weken bedroeg. Bovendien heeft bij 12% van de afgewezen
aanvragen geen indicatiegesprek plaatsgevonden.
¾ Over de behandeling door het RIO is 85% van de geënquêteerden tevreden tot zeer
tevreden. 12% van hen is ontevreden.
Bij de afgewezen aanvragen ligt het percentage tevredenheid op 69% en de
ontevredenheid op 21%.
¾ De informatie van het RIO wordt in 62% van de gevallen als goed tot zeer goed
beoordeeld. 15% is ontevreden hierover.
Bij de afgewezen aanvragen liggen deze percentages op 52% respectievelijk 29%.

4.2.2

Overige bevindingen.

Bij het bureau Wvg worden de doorlooptijden van een aanvraag geregistreerd. Over het jaar
2004 (tot december) bedraagt de doorlooptijd van een aanvraag bij het RIO tot het moment
van ontvangst van het advies gemiddeld 41 kalenderdagen (bijna zes weken).
Blijkens de managementrapportage van het RIO over het 1e halfjaar 2004 is de verdeling van
de gevolgde procedure voor wat betreft de Wvg-aanvragen van Venlo als volgt:
1. direct: 2,4%
2. verkort: 18,7%
3. standaard: 57,7%
4. uitgebreid: 18,9%
non-indicatie: 2,3%
Alle gemeenten van het Gewest Noord Limburg laten Ligtvoet in geval van de zogenaamde
"verkorte procedure" zelfstandig passen, zonder tussenkomst van het RIO. Venlo vormt
hierop een uitzondering.
Er wordt gewag van gemaakt, dat ingeval van afwijking van het advies niet of nauwelijks
terugkoppeling van de gemeente naar het RIO plaatsvindt. Het komt regelmatig voor dat
negatieve advisering van het RIO door de gemeente ‘overruled’ wordt. Als de gemeente die
informatie niet doorspeelt aan het RIO, kan deze dit gegeven niet in de administratie
verwerken. Het cliëntdossier bij het RIO is dan incompleet.
Een complicerende factor voor de indicatiestelling is dat de werkzaamheden sterk vraaggerelateerd zijn. Tegen deze achtergrond kan het soms voorkomen dat het lastig is om de
capaciteit daarop af te stemmen. Bij vertraging wordt de cliënt altijd schriftelijk op de hoogte
gebracht met vermelding van de reden van vertraging.
Op basis van het door de gemeente opgestelde referentiekader stelt het RIO de medische
adviezen op. Het RIO hanteert een geautomatiseerde infobank waarin alle beleidsregels van
de betreffende gemeente zijn opgenomen. Deze infobank kan worden geraadpleegd door
alle behandelende adviseurs en artsen van het RIO.
Door het RIO worden periodiek klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.
14
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4.3

Mogelijke verbeterpunten



Terugkoppeling door de gemeente naar het RIO in ieder geval over afwijkende besluiten.



Aanvragen voor sommige enkelvoudige standaard voorzieningen sneller afhandelen. In
de voormalige gemeente Tegelen werden dergelijke eenvoudige aanvragen door de
gemeente zelf geïndiceerd en verstrekt, dus zonder tussenkomst van het RIO.
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5

De beschikking

De aanvraagprocedure wordt afgewikkeld binnen de grenzen, die de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) daarvoor stelt, en zo mogelijk sneller dan de in die wet gestelde
maximumtermijnen. De Awb stelt een termijn van acht weken, met de mogelijkheid om deze
eenmalig te verlengen met vier weken. Op basis van het indicatie-advies neemt het
gemeentebestuur een besluit in de vorm van een beschikking aan de cliënt. Indien meerdere
voorzieningen als adequaat kunnen worden aangemerkt, mag gekozen worden voor de
goedkoopste.

5.1

Het werkproces

Het bureau Wvg hanteert een uitvoerige procesbeschrijving (daterend van juli 2003).
In deze procesbeschrijving zijn alle achtereenvolgens te nemen stappen in beeld gebracht
per categorie voorziening, alsmede welke functionaris daarvoor de verantwoordelijkheid
draagt. De actoren die hierbij een rol spelen zijn de administratief medewerker, de toetser en
de financieel administratief medewerker. Volgens dit schema vindt binnen het bureau Wvg
drie keer een dossieroverdracht plaats.
Het advies van het RIO wordt ‘getoetst’ door de gemeente omdat de beslissing omtrent de
toe te kennen voorzieningen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dit is
wettelijk verplicht, maar ook uit oogpunt van zorgvuldigheid dient de gemeente te toetsen of
het advies van het RIO volledig is en of het RIO de beleidsregels van Venlo heeft toegepast.
Er worden geen ‘second opinions’ gevraagd aan een onafhankelijk deskundige over door het
RIO uitgebrachte adviezen.
De gemeente beoordeelt of de zgn. ‘hardheidsclausule’ van toepassing is. De gemeente is
verplicht om deze toets uit te voeren. Het RIO indiceert immers op basis van objectieve
criteria of de cliënt in aanmerking komt voor één of meerdere zorgvoorzieningen. De
hardheidsclausule dwingt de gemeente om de persoonlijke situatie van de cliënt in de
beoordeling te betrekken. Dit is een cruciaal onderdeel van de aanvraagprocedure. Door de
hardheidsclausule toe te passen worden alle individuele gevallen beoordeeld, bovenop een
juiste interpretatie van de vigerende wet- en regelgeving.
Na behandeling bij de gemeente en versturen van de beschikking aan de cliënt verstrekt de
gemeente opdracht voor de levering van de voorziening(en), uitbetaling van de financiële
tegemoetkoming en opdracht voor de woningaanpassing.

5.2

Bezwaar & beroep

Overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht dient bezwaar tegen een Wvg-besluit
schriftelijk ingediend te worden. Deze worden behandeld door de afdeling Juridische Zaken
van de dienst Publieks- & Facilitaire Zaken (PFJZ). Getoetst wordt of de wet- en regelgeving
correct zijn toegepast en bij medische kwesties of de procedurele gang van zaken zorgvuldig
is uitgevoerd: is alle relevante informatie ingewonnen om een besluit te kunnen nemen? Zijn
alle betrokken personen geraadpleegd? Is de juiste procedure volledig gevolgd? Tevens
wordt getoetst of toepassing van de zgn. ‘hardheidsclausule’ door de Wvg-medewerkers is
beoordeeld.
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5.3

De praktijk

5.3.1

Resultaten uit enquêtes.

¾ Uit de enquête onder de Wvg-cliënten is in de meeste gevallen de aanvraag volledig
toegekend (79%). Van de geënquêteerden geeft 5% aan dat ze meer voorzieningen
toegekend kregen dan aangevraagd. Één op de tien aanvragers heeft minder
voorzieningen gekregen dan gevraagd. 4% is volledig afgewezen. De meeste afwijzingen
hebben betrekking op de financiële tegemoetkoming overig vervoer (19%),
driewielfiets/tandem (17%) en electrische rolstoel (14%). De handbewogen rolstoel (1%),
scootmobiel en woonvoorzieningen (ieder 3%) worden het minst frequent afgewezen.
¾ Ingeval van een Wvg-cliënt een aanvraag gedeeltelijk is afgewezen, is 61% van de
respondenten tevreden tot zeer tevreden over de uitleg door de gemeente. 28% is
daarover niet tevreden.
¾ Bij de volledig afgewezen aanvragen liggen deze percentages iets negatiever: 57% van
de ondervraagden is tevreden over de uitleg, 35% niet.
¾ Van de Wvg-cliënten was 15% van de ondervraagden het niet eens met de beslissing
van de gemeente.
¾ 11% van alle respondenten heeft bezwaar ingediend. In 29% van die gevallen heeft het
bezwaar geleid tot een ander besluit.
¾ Bij de afgewezen aanvragen liggen deze percentages opvallend anders: 58% van de
ondervraagden was het niet eens met de beslissing.
¾ 16% van de respondenten heeft een bezwaar ingediend. In twee van de drie gevallen
heeft het bezwaar alsnog geleid tot een toekenning6.
¾ Eén op de tien ondervraagden geeft aan dat de afhandelingstermijn meer dan twaalf
weken bedraagt. De helft van de aanvragen is binnen een termijn van acht weken
afgehandeld.

5.3.2

Overige bevindingen

Blijkens de Wvg-administratie is de doorlooptijd in 2004 (tot december) gemiddeld vijf
kalenderdagen.
Het verzenden van de opdracht aan de leverancier tot levering van een voorziening vindt
plaats direct nadat de gemeente het advies van het RIO heeft ontvangen. Er heeft dan nog
geen beoordeling van het advies door de Wvg-toetser plaatsgevonden. Deze volgorde werkt
tijdsbesparend. Het risico van deze werkwijze is klein omdat de opdracht aan leverancier
geannuleerd kan worden.
De gemeente bepaalt de geldigheidsduur van de indicatiestelling. Voor alle indicaties is
momenteel een onbepaalde geldigheidsduur van toepassing. Er gelden geen voorgeschreven of landelijke normen.
Kritische momenten in het werkproces zijn volgens geïnterviewden:
 de afhankelijkheid van het adviesorgaan;
 de overdracht van het cliëntdossier;
 toepassen hardheidsclausule.

6

In absolute aantallen gaat het om 6 van de 9 gevallen.
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Bij het versturen van de beslissing inzake de toekenning van sommige voorzieningen (bijvoorbeeld scootmobielen) aan de cliënt staat vermeld, dat het bureau Wvg na verloop van
tijd een onderzoek zal instellen naar het gebruik. Indien mocht blijken dat onvoldoende
gebruik wordt gemaakt, wordt de voorziening mogelijk ingenomen. In de praktijk gebeurt dit
zelden, omdat inname op basis van vrijwilligheid geschiedt.
Het gebruik van sommige categorieën voorzieningen wordt incidenteel gescreend. Recent is
het gebruik van scootmobielen onderzocht aan de hand van kilometerstanden. Aan cliënten
die relatief weinig gebruik maakten van hun scootmobiel is gevraagd deze in te leveren.
Basis voor inname van een voorziening is de vrijwilligheid van de cliënt. Deze heeft immers
een positief indicatiebesluit van de gemeente dat voor onbepaalde tijd geldig is. Bovendien
wordt bij de indicatiestelling door het RIO beoordeeld of iemand dagelijks dan wel bijna
dagelijks gebruik zal gaan maken van de voorziening. Als niet aan dat criterium wordt
voldaan, wordt geen positief indicatie-advies gegeven voor toekenning van een vervoersvoorziening in natura.
In de beschikking aan de cliënt worden standaard de mogelijkheden van bezwaar en beroep
kenbaar gemaakt. De gemeente hanteert een standaard bezwaarschriftformulier. Dit kan
worden aangevraagd (telefonisch en schriftelijk) en het is beschikbaar in de stadswinkels.
De afdeling Juridische Zaken registreert zowel het aantal ingediende bezwaarschriften als
het percentage dat daarvan wordt gehonoreerd.
Deze aantallen zijn:
Ingediend:
Toekenningspercentage:

2001
2002
63
84
niet bekend 15%

2003
127
20%

2004 (tot 1 juli)
24
25%

Volgens betrokken ambtenaren is het jaar 2003 een uitschieter geweest als gevolg van
enkele beleidswijzigingen, zoals de invoering van het nieuwe collectief vervoerssysteem en
de aanscherping van criteria voor de verstrekking van scootmobielen. In 2004 lijkt sprake te
zijn van een behoorlijke daling.
Er worden geen kengetallen bijgehouden van het percentage ingediende bezwaarschriften
gerelateerd aan het totaal aantal beschikkingen, omdat deze gegevens volgens ambtelijk
betrokkenen geen indicatie geven van de kwaliteit van de uitvoering van de Wvg.
Indien veel bezwaarschriften tot honorering leiden, kan dit een gevolg zijn van een verkeerde
interpretatie van wet- en regelgeving of eigen beleid. Zonodig wordt de werkinstructie aan
Wvg-medewerkers dan aangepast.
Het schriftelijk advies van het RIO wordt alleen aan de gemeente gestuurd, niet naar de
cliënt. De gemeente moet vervolgens een beslissing nemen of de voorziening(en) wordt
toegekend en stuurt deze aan de cliënt. Ingeval van een afwijzing, stuurt de gemeente het
RIO-advies mee bij de beslissing.
Eénmaal per twee weken vindt spreekuur plaats voor rolstoelen en scootmobielen in het
depot van Ligtvoet in Venlo. Er vindt dan op hetzelfde moment indicatiestelling plaats en in
sommige gevallen kan de voorziening direct uit het depot aan de cliënt worden meegegeven.
Dat is voor de cliënt een zeer snelle manier van werken.
Een positief advies van het RIO leidt in de praktijk nimmer tot een afwijzende beschikking
van de gemeente. Andersom komt wel voor, dat een negatieve indicatiestelling van het RIO
door de gemeente wordt ‘overruled’.
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Steekproef cliëntdossiers.
Van iedere cliënt bezit het bureau Wvg een dossier. In het dossier van iedere cliënt wordt
een checklist opgenomen van te ondernemen acties. De gemeente stuurt per voorziening
een separaat besluit aan de cliënt, ook als het meerdere voorzieningen tegelijk betreft.
Indien hulpmiddelen aan de cliënt worden toegekend, wordt altijd een offerte aan Ligtvoet
opgevraagd, omdat iedere voorziening persoonsgericht is. Ingeval van afwijzing van een
aangevraagde voorziening wordt duidelijk aan de cliënt gemotiveerd waarom deze beslissing
is genomen en de mogelijkheid van bezwaar en beroep is in de beschikking aangegeven.
Het indicatierapport van het RIO omvat de volgende gegevens:
 klantgegevens;
 zorgcontacten (huisarts, thuiszorg, apotheek);
 resultaat indicatie (indicatiesteller, wijze van indiceren, reactie klant, data);
 besluit/advies;
 ziekte, aandoening, stoornis;
 beperkingen (ten aanzien van bewegen en verplaatsen, persoonlijke zorg, huishoudelijk
leven) met toelichting;
 mantelzorg;
 woonsituatie;
 motivatie keuze functies:
- kern van de vraag;
- is vraag op andere manier op te lossen?
- reden geïndiceerde functies/voorzieningen.

5.4




Mogelijke verbeterpunten
De mogelijkheid zou onderzocht moeten worden of sommige categorieën voorzieningen
eerst voor de duur van één jaar bij wijze van proef kunnen worden verstrekt. Na dat
proefjaar wordt aan de hand van de mate van gebruik bepaald of cliënt de voorziening
langdurig beschikbaar krijgt. Met name scootmobielen zouden zich voor deze proef goed
kunnen lenen.
Bij het besluit informatie toevoegen inzake de mogelijke ondersteuning van de
Gehandicaptenraad bij het bezwaar- en beroeptraject.
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6

Levering van hulpmiddelen (o.a. rolstoelen en scootmobielen)

Het hulpmiddel is een zeer persoonlijke voorziening en de gehandicapte is er afhankelijk
van. Het hulpmiddel dient afgestemd te zijn op de behoeften van de gebruiker.
Mensen behoren door middel van hun voorziening(en) volwaardig te kunnen participeren.

6.1

Ligtvoet

6.1.1

Overeenkomst

De gemeente Venlo heeft samen met de gemeenten van het Gewest Noord-Limburg een
mantelovereenkomst gesloten met Ligtvoet B.V. te Waalre. Deze overeenkomst is tot stand
gekomen na Europese aanbesteding en had een looptijd van 1 juli 2001 tot 1 juli 2004.
Recent is aan het college voorgesteld om deze te verlengen met de maximale looptijd (tot
1 juli 2006).
Het contract omvat de levering, het onderhoud en servicedienstverlening van rolstoelen en
overige Wvg hulpmiddelen (met name scootmobielen, driewielfietsen, tandems en woonvoorzieningen). Er is een kernassortiment samengesteld. Ligtvoet dient de goederen
gebruiksklaar af te leveren.
Ligtvoet draagt zorg voor adequate, klantvriendelijke uitvoering en begeleiding van de
oefening en demonstratie aan de gebruiker.
Controle en acceptatie van de voorziening zijn geregeld in de mantelovereenkomst.
Voor nieuwleveringen garandeert Ligtvoet een technische levensduur van respectievelijk
5, 6 of 7 jaar.
Ligtvoet garandeert een goede kwaliteit van de goederen en voldoet aan de specificaties en
de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, veiligheid en afwerking.
All-in onderhoud omvat periodiek, preventief onderhoud en alle reparaties, uitgezonderd
reparaties te wijten aan opzet, oneigenlijk gebruik, schuld en grove nalatigheid van
gebruiker. Ligtvoet dient 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn voor
reparatiewerkzaamheden.
Ligtvoet dient per kwartaal een managementrapportage aan de gemeente te overleggen
betreffende de uitvoer van de overeenkomst. Daarin moeten prestatiegegevens worden
opgenomen over nieuwe leveringen en herverstrekkingen, storingen en defecten, levering en
voorraad in depot en klachten.
De volgende termijnen zijn vastgelegd:
 De eerste passing vindt plaats binnen vijf werkdagen na uitnodiging van de
indicatiesteller.
 Levering van goederen uit het kernassortiment, met fabrieksmatige modulaire
aanpassingen, behorende tot de “top 10”, vindt uiterlijk plaats binnen vijf werkdagen na
opdracht (categorie A).
 Levering van goederen uit het kernassortiment, met fabrieksmatige modulaire
aanpassingen, niet behorende tot de “top 10”, vindt uiterlijk plaats binnen tien werkdagen
na opdracht (categorie B).
 Levering van goederen met individuele, op maat gemaakte, persoonsgebonden
aanpassingen vindt uiterlijk plaats binnen 20 werkdagen na datum opdracht (categorie
C). Deze termijn kan worden verlengd indien nodig. De verlengde levertijd dient
schriftelijk aan de gemeente en de cliënt te worden gemotiveerd.
 Bij overschrijding van de leveringstermijn kan de gemeente een boete heffen.
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Depot en terugkoop
Alle standaard en standaard aangepaste vervoersvoorzieningen, douche en toiletrolstoelen,
alsmede badliften en patiëntenliften komen voor terugkoopgarantie in aanmerking.
De maximale depottermijn is zes maanden. Wordt een in het depot opgenomen voorziening
binnen deze termijn niet herverstrekt, dan wordt de terugkoopregeling van kracht. Ligtvoet is
dan verplicht om de voorziening van de gemeente terug te kopen tegen de aanschafwaarde
minus de afschrijving. Op de prijslijst van het kern- en voorkeursassortiment is de
economische afschrijftermijn weergegeven. Buiten het kernassortiment is de afschrijftermijn
vijf jaar voor voorzieningen voor volwassenen en vier jaar voor kindervoorzieningen.

6.1.2

Werkwijze

De gemeente schaft de door Ligtvoet geleverde hulpmiddelen aan. De gemeente verstrekt
deze in bruikleen aan de cliënt.
Voor sportrolstoelen verstrekt de gemeente een forfaitaire vergoeding aan de cliënt.

6.2

De praktijk

6.2.1

Resultaten uit enquêtes

¾ Volgens de geënquêteerden bedroeg in een kwart van de gevallen de levertijd meer dan
vier weken. Blijkens de enquête is ruim de helft (53%) binnen vier weken geleverd.
¾ 85% van de ondervraagden is tevreden tot zeer tevreden over de uitleg en service door
Ligtvoet. 7% van de ondervraagden is ontevreden hierover.
¾ De waardering die de ondervraagden toekennen aan de voorzieningen is als volgt:
- gemiddeld rapportcijfer voor wat betreft de bijdrage die de voorziening levert aan de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van gehandicapte:
rolstoel handbewogen:
7,8
rolstoel electrisch:
8,6
scootmobiel:
8,8
driewielfiets/tandem:
7,9
- gemiddeld rapportcijfer voor wat betreft de kwaliteit van de voorziening:
rolstoel handbewogen:
7,5
rolstoel electrisch:
8,2
scootmobiel:
8,4
driewielfiets/tandem:
7,8

6.2.2

Overige bevindingen.

Klanttevredenheid
De klanttevredenheid wordt gepeild door binnen één maand na levering een enquête aan de
cliënt te sturen. De respons is ongeveer 70%.
Verder houdt Ligtvoet zelf periodiek klanttevredenheidsonderzoeken. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van kwartaal 3 jaar 2003 blijkt, dat 63,4 % van de passingen bij de cliënt
thuis plaatsvindt. Verder blijkt daaruit dat 12% van de gebruikers van mening is dat het
hulpmiddel niet volledig naar wens is.
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Realisatie levertijden
Ieder kwartaal worden de leveringen vastgelegd in een managementrapportage.
Blijkens het levertijdenoverzicht van Ligtvoet over het 4e kwartaal 2003, waarin de realisatiecijfers over het gehele jaar 2003 zijn opgenomen, is 98% van de leveringen binnen de
contractueel afgesproken levertijd geleverd.
De rekenkamer constateert dat de leverancier een redenatiefout maakt. Blijkens het
levertijdenoverzicht zijn de realisatiecijfers per categorie voorzieningen als volgt:
 Categorie A (levering binnen één week): 79% (216 van de 272 voorzieningen);
 Categorie B (levering binnen twee weken): 74% (159 van de 216 voorzieningen);
 Categorie C (levering binnen vier weken): 96% (586 van de 609 voorzieningen).
Het gewogen gemiddelde van deze realisatiecijfers komt neer op een leverbetrouwbaarheid
van 87,6%.
Ligtvoet is een commercieel ISO gecertificeerd bedrijf met winstoogmerk.
Ligtvoet ontvangt het programma van eisen van de gemeente en voert de passing en
levering uit. In de praktijk worden altijd passingen uitgevoerd, ook bij standaardvoorzieningen
uit het kernassortiment. Bovendien heeft Ligtvoet zelf een ergotherapeut en medische
adviseurs in dienst.
Levering van de voorziening geschiedt dan tijdens de passing op de vestiging of in geval van
een thuispassing, thuis. Bij de verkorte procedure wordt zoveel mogelijk gestreefd om
passingen op de vestiging van Ligtvoet in Venlo uit te voeren.
Het gebeurt wel dat bij passingen in het depot in sommige gevallen het hulpmiddel – indien
deze passend is – direct aan de cliënt wordt meegegeven. Bij directe levering vanuit het
depot aan de cliënt heeft Ligtvoet nog geen schriftelijke opdracht van de gemeente. Ligtvoet
is gemandateerd voor deze directe levering. Na aflevering stuurt Ligtvoet onmiddellijk zowel
een offerte als de factuur naar de gemeente. Deze versnelde leverprocedure geldt niet voor
gemotoriseerde voorzieningen (scooters). Deze worden altijd op een later tijdstip bij de cliënt
thuis afgeleverd.
Ligtvoet streeft ernaar om zoveel mogelijk voorzieningen direct uit het depot te leveren. Op
dit moment ligt het aandeel depotleveringen rond 50%. Daarnaast kan een klein gedeelte
voorzieningen direct uit voorraad worden geleverd. De overige voorzieningen moeten
worden besteld. Zo snel mogelijk na de passing bestelt Ligtvoet de voorziening.
Eén keer per jaar wordt preventief onderhoud uitgevoerd. Indien correctief onderhoud nodig
is (bijv. bij een reparatie of een klacht), wordt meteen het preventieve onderhoud meegenomen. Omdat door het jaar ongeveer 80 – 85% correctief onderhoud nodig is (voornamelijk banden en accu’s) moet bij ongeveer 1/6e van het uitstaande bestand nog
preventief onderhoud worden uitgevoerd. Het onderhoud wordt uitgevoerd bij de mensen
thuis of (indien mogelijk) in het depot. Er zijn dagelijks drie servicemonteurs in NoordLimburg operationeel.
De kosten van onderhoud en reparaties zijn begrepen in het all-in onderhoudscontract. Per
voorziening geldt een vaste prijs, onafhankelijk van het aantal benodigde reparaties.
Tijdens het periodiek onderhoud wordt het gebruik van de voorziening door Ligtvoet gemeten
voor zover dat technische mogelijk is. Ligtvoet heeft twee jaar de kilometerstanden van
scootmobielen bijgehouden. Daaruit bleek dat ongeveer 25% weinig of niet gebruikt werd.
Omdat dit een tijdrovend karwei is en omdat men een beeld heeft van het gebruik van scootmobielen, wordt dit niet meer gedaan. Gemeenten zien steeds vaker in dat het efficiënter is
om een goedkoper model scootmobiel in het programma op te nemen. Een “8 kilometer per
uur scooter” kosten ongeveer de helft van een “15 kilometer scooter”.
Het belang voor Ligtvoet bij optimale herverstrekking van voorzieningen is gelegen in de
terugkoopregeling in het contract. Het is voor Ligtvoet relatief goedkoper om een voorziening
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bij de fabrikant in te kopen dan deze van de gemeente terug te moeten kopen. De depotcheck vindt als volgt plaats:
1. een passende voorziening van de betreffende gemeente;
2. idem, van het Gewest Noord-Limburg;
3. idem, van de voorraad in het depot van Ligtvoet;
4. tenslotte wordt een nieuwe voorziening besteld.
Over de ontwikkeling van het bestand van voorzieningen in depot van de gemeente Venlo
rapporteert Ligtvoet periodiek. Het aantal nieuwe voorzieningen, het aantal herverstrekkingen, het aantal ingenomen, teruggekochte en afgevoerde voorzieningen wordt gerapporteerd. Ieder kwartaal vindt een voortgangsgesprek plaats met het afdelingshoofd en de
beleidsmedewerker van de Wvg over het “papieren” depot. Tevens nemen zij soms een
kijkje in het depot.
De herverstrekkingen van gebruikte voorzieningen worden uitgevoerd door Ligtvoet. Ligtvoet
voert hiervan zelf de administratie. Tevens verzorgt Ligtvoet de technische keuringen, het
periodieke onderhoud (preventief en repressief) en dergelijke.

6.3




Mogelijke verbeterpunten
Alle gemeenten van het Gewest Noord-Limburg laten Ligtvoet in geval van de zogenaamde “verkorte procedure” zelfstandig passen, zonder tussenkomst van het RIO. Bij
passingen ten behoeve van de gemeente Venlo is het RIO altijd aanwezig.
Een andere suggestie is om als gemeente een eigen “rolstoelpool” te beheren. De
gemeente zou enkele standaard mobiliteitsvoorzieningen in eigen beheer kunnen aanschaffen en incidenteel uitlenen aan personen die slechts in beperkte mate gebruik
maken van zo’n voorziening. Grootste voordeel hiervan is dat voorkomen wordt dat veel
van dergelijke voorzieningen aan personen worden verstrekt die relatief maar heel weinig
gebruikt worden. Nadeel van dit idee is dat de gemeente zelf de uitgifte en het beheer
van deze voorzieningen moet regelen.
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7

Woonvoorzieningen / woningaanpassingen

Wanneer een gehandicapte belemmeringen ondervindt in het normale gebruik van de
woning, treft de gemeente een voorziening om deze belemmeringen weg te nemen of zoveel
mogelijk te verminderen. Ook kan de gehandicapte in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten, als er een andere, geschikte woning
binnen redelijke termijn beschikbaar is. De gemeente dient een overzicht bij te houden van
reeds aangepaste woningen die ten verhuur worden aangeboden dan wel binnenkort
beschikbaar zullen komen.

7.1

Werkwijze

Op basis van het advies van het RIO beoordeelt de Wvg-toetser van de gemeente of het een
eenvoudige dan wel een complexe woningaanpassing betreft. Bij een eenvoudige woningaanpassing stelt de Wvg-toetser direct een beschikking op, die naar de cliënt wordt gestuurd
en naar de woningeigenaar.
Ingeval van een complexe woningaanpassing wordt onderscheid gemaakt tussen woningen
in bezit van een woningcorporatie en particuliere woningen. Voor complexe woningaanpassingen in particuliere woningen vraagt de gemeente altijd een kostenraming op aan de firma
Argonaut. Het programma van eisen (van het RIO) wordt naar Argonaut gestuurd. Argonaut
maakt vervolgens een kostenraming en stuurt een bouwkundig advies aan de gemeente. De
kostenraming wordt beoordeeld door het bureau Wvg, en vervolgens stuurt de gemeente de
beschikking naar de cliënt, die het werk kan laten uitvoeren. Nadat het werk is uitgevoerd
controleert Argonaut incidenteel of de aanpassingen overeenkomstig het programma van
eisen zijn gerealiseerd. Aan de hand van ingediende rekeningen van aanneembedrijven
en/of installatiebedrijven, worden de kosten aan de cliënt vergoed.
Voor woningen van de woningcorporaties worden offertes aan de betreffende woningcorporatie gevraagd. Ook deze offertes worden door het bureau Wvg beoordeeld, waarna de
beschikking aan de woningbouwvereniging gestuurd wordt. Aan de hand van een gereedmeldingsformulier, vergezeld van de rekeningen van aanneembedrijven en/of installatiebedrijven, worden de kosten aan de woningcorporatie vergoed.
In het besluit nadere regels 2001 van de gemeente zijn declaratiepercentages van tussen de
2% en 5% opgenomen (geen minimum of maximum) voor advies- en begeleidingskosten
door de woningcorporaties.
In sommige gevallen vraagt de gemeente een extra advies aan Argonaut over een offerte
van de woningcorporaties.

7.2

Woningcorporaties

7.2.1

Overeenkomst

De gemeente heeft op dit moment geen schriftelijke overeenkomst met de woningcorporaties
ten behoeve van woningaanpassingen.
Werkafspraken met de woningcorporaties worden veelal schriftelijk gemaakt. De gemeente
verstrekt altijd schriftelijk opdracht voor een woningaanpassing.
De gemeente werkt samen met een drietal woningbouwcorporaties, te weten Woningstichting Venlo-Blerick (met name woningen in de stadsdelen Venlo en Blerick), Antares
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Woonservice (woningen in Tegelen en Blerick) en Urbanus (Belfeld). Daarnaast is er een
beperkt aantal particuliere woningverhuurders.

7.2.2

Woningstichting Venlo-Blerick

Het proces van een woningaanpassing is beschreven in een gestandaardiseerd formulier
‘werkvoortgang woningaanpassing’.
Basis voor een woningaanpassing vormt het programma van eisen van de gemeente. Voor
grote aanpassingen vraagt de woningstichting twee offertes. De gemeente maakt vervolgens
de keuze op basis van die twee offertes.
De bedrijven waarmee de woningstichting samenwerkt worden door de woningstichting zelf
geselecteerd. Zij werkt met vier aannemingsbedrijven en vier installatiebedrijven. Met de
installateurs zijn vaste eenheidsprijzen afgesproken voor een kernassortiment aan
(medische) voorzieningen. In eerste instantie bepaalt de prijs van een voorziening de keuze
voor een installateur. De kwaliteitseisen zijn uniform vastgelegd. Indien het werk op
regiebasis betreft, zijn vaste uurtarieven afgesproken.
Indien sprake is van een complexe of omvangrijke woningaanpassing waarvoor een
bouwvergunning nodig is, dan wordt een architect ingeschakeld om het bestek en een
tekening te maken en de bouwvergunning aan te vragen.
Afspraken tussen de gemeente en de woningstichting hebben betrekking op de in rekening
te brengen percentages voor administratiekosten (5% met een maximum van € 340,-) en
begeleiding/toezicht (2%).
De woningstichting houdt ten behoeve van de gemeente een overzicht bij van alle reeds
aangepaste woningen. Indien een dergelijke woning beschikbaar komt, wordt die ten verhuur
aan de gemeente aangeboden. Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeente. Gedurende
maximaal zes maanden neemt de gemeente de huurderving voor zijn rekening. Mocht na
zes maanden geen geschikte bewoner zijn gevonden, dan gaat de woningstichting over tot
verhuur aan ‘reguliere’ woningzoekenden.
Uiteindelijk bepaalt de woningstichting (als eigenaar van de panden) de verdeling van de
woningen. In de praktijk gaat dit weliswaar altijd in overleg met de gemeente.
Van iedere woningaanpassing wordt een nacalculatie opgesteld. Oplevering van het werk
vindt plaats in aanwezigheid van de klant en de aannemer. Namens de woningstichting is
een opzichter aanwezig die beoordeelt of voldaan is aan het programma van eisen. De
nacalculaties worden opgestuurd aan het bureau Wvg van de gemeente, vergezeld van een
kopie van alle facturen van de aannemer.
De gemiddelde doorlooptijd van een woningaanpassing in het kader van de Wvg bedroeg
54 kalenderdagen in 2003 en 34 kalenderdagen in 2004 (tot november).

7.2.3

Antares Woonservice

Op basis van het programma van eisen vraagt Antares offerte op voor de uit te voeren
werkzaamheden aan aannemers en/of installateurs (voor aanpassingen beneden een
bedrag van € 1.850,-- wordt geen offerte gevraagd). Nadat de offerte is ontvangen, stuurt
Antares deze door aan de gemeente. Vervolgens geeft de gemeente schriftelijk opdracht aan
Antares voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Na uitvoering vindt oplevering plaats door de opzichter van Antares. Tenslotte stuurt Antares
een gereedmelding aan de gemeente met een declaratie van de gemaakte kosten.
Nadat een woning is aangepast dan wel een medische voorziening is aangebracht,
controleert de opzichter altijd achteraf of dit overeenkomstig de opdracht is gebeurd.
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Antares werkt met zogenaamde prefered suppliers. Periodiek worden aannemers gescreend
en gecontracteerd. Er wordt gewerkt met standaard materialenlijsten met vaste prijzen. Er
worden steeds meer vaste prijsafspraken gemaakt. Selectie van aannemers gebeurd op
basis van kennis van de markt. Antares werkt per stadsdeel (Tegelen en Blerick) met een
andere aannemer. Met de gemeente zijn geen afspraken gemaakt of spelregels opgesteld
ten behoeve van deze selectie.
Indien sprake is van een woningaanpassing die vergunningplichtig is, dan wordt een
architect ingeschakeld om een bouwtechnische tekening te maken. In alle andere gevallen
wordt volstaan met de bouwtechnische kennis van de aannemer.
Antares werkt nog steeds conform een convenant dat voorheen gesloten was met de
voormalige gemeente Tegelen. Daarin waren zaken geregeld als percentages en bedragen
voor begeleidings- en administratiekosten. Deze percentages zijn vastgesteld op 3% voor
begeleiding en 10% administratie met een minimum van € 45,-- per woningaanpassing.
Naar aanleiding van optreden van knelpunten vindt op ad-hoc basis overleg met de afd. Wvg
van de gemeente plaats.
De mutatieopzichter bekijkt of in een vrijkomende woning aanpassingen in het kader van de
Wvg zijn aangebracht. Woningen waarin ‘grote’ aanpassingen zijn aangebracht worden in
eerste instantie aan de gemeente aangeboden. De gemeente neemt de huurderving
gedurende maximaal zes maanden over van Antares om op zoek te gaan naar een
geschikte bewoner. Mocht binnen die termijn geen geschikte bewoner gevonden zijn, dan
gaat Antares de woning ‘regulier’ verhuren.
Indien bepaalde medische voorzieningen uit een woning verwijderd (moeten) worden, komen
de demontagekosten voor rekening van de gemeente.
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste prijzen voor standaard woningaanpassingen.

7.3

De praktijk

7.3.1

Resultaten uit enquêtes.

De waardering die de ondervraagden toekennen aan de voorzieningen is als volgt:
 gemiddeld rapportcijfer voor wat betreft de bijdrage die de voorziening levert aan de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van gehandicapte: 8,2.
 gemiddeld rapportcijfer voor wat betreft de kwaliteit van de voorziening: 8,3.

7.3.2

Overige bevindingen

De gemeente heeft alleen invloed op de toewijzing van aangepaste woningen die op dat
moment voor verhuur beschikbaar zijn (maximaal zes maanden). Zodra een aangepaste
woning beschikbaar komt, ontvangt de gemeente bericht van de woningcorporatie met de
vraag of hiervoor een geschikte Wvg-kandidaat is.
Het komt in de praktijk zelden voor dat een geschikte woning beschikbaar is of op korte
termijn vrijkomt wanneer iemand een woning nodig heeft. In dit kader is de gemeente
afhankelijk van de marktsituatie in de woningsector en van de woningcorporaties.
De gemeente houdt geen overzicht bij van reeds aangepaste woningen.
Het beleid met betrekking tot het verstrekken van trapliften is recent gewijzigd. Voorheen
werden deze in eigendom verstrekt. Ingeval een traplift niet langer nodig was (bijv. bij
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verhuizing of overlijden), werd de traplift uit de woning gesloopt en ging naar de sloperij.
Sinds 1 juli 2004 is in Gewestverband een contract gesloten met een vaste leverancier (Otto
Ohms). Nu worden trapliften in bruikleen aan de cliënt verstrekt. Het betreft bovendien
demontabele liften, die relatief eenvoudig voor hergebruik ingezet kunnen worden. Het
contract omvat tevens service en onderhoud.
Op ad-hoc basis vinden gesprekken met vertegenwoordigers van de woningcorporaties
plaats.
De keuze om Argonaut in te schakelen voor technisch-bouwkundige advisering is gestoeld
op de argumenten snelheid en het in huis hebben van veel know-how.
De kosten van woningaanpassingen maken gemiddeld ongeveer 25% van het totale Wvgbudget uit (zie bijlage V).

7.4

Mogelijke verbeterpunten



Het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van woningen die voor
gehandicapten geschikt zijn. Er moet worden gestreefd naar meer invloed van de
gemeente op de toewijzing van woningen van de woningcorporaties die voor
gehandicapten geschikt zijn (zoals bijvoorbeeld gelijkvloerse woningen).



Gestreefd moet worden naar een optimum van vaste prijsafspraken en zoveel mogelijk
voorzieningen standaardiseren.
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8

Vervoer van gehandicapten

Gemeenten verstrekken vervoersvoorzieningen die er op gericht zijn dat mensen met
beperkingen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer binnen – in elk geval – hun
directe leefomgeving. Met het collectief vervoer kan onbeperkt gereisd worden binnen het
zorgplichtgebied7 tegen een tarief dat niet hoger is dan het openbaar vervoer tarief.
Personen met een mobiliteitsbeperking of handicap die buiten het vervoergebied willen
reizen, kunnen gebruik maken van TraXX. Indien een gehandicapte het openbaar vervoer
niet kan bereiken en/of gebruiken, komt men in aanmerking voor een Wvgvervoersvoorziening.

8.1

Deeltaxi Noord-Limburg

8.1.1

Bestuursovereenkomst

Op 17 december 2002 hebben de twaalf deelnemende gemeenten in Noord-Limburg, het
Gewest Noord-Limburg en de Provincie Limburg een bestuursoverenkomst ondertekend tot
de introductie en het beheer van Deeltaxi Noord-Limburg. Doel van deze overeenkomst is:
 de mobiliteit en de bereikbaarheid van voorzieningen voor alle inwoners in de regio
Noord-Limburg te verbeteren;
 ook voor de gehandicapte inwoners van de regio worden voldoende mobiliteitsmogelijkheden geboden zodat wordt voldaan aan de zorgplicht als bedoeld in de Wet
voorzieningen gehandicapten;
 partijen stellen zich tot doel wederzijdse rechten en verplichtingen tussen zowel
gemeenten onderling als elk van de gemeenten en de provincie inzake Deeltaxi Noord
LImburg in de regio vast te leggen teneinde de beleidsvoorbereiding, uitvoering en
controle met betrekking tot Deeltaxi maximaal, effectief en efficiënt te waarborgen.

8.1.2

Projectbureau

Conform de bestuursovereenkomst is een projectbureau opgericht dat de controlerende en
uitvoerende taken van het vervoersysteem alsmede het financieel beheer op zich neemt.
Voornaamste taken van het projectbureau zijn:
 beheer van de vervoersovereenkomst Deeltaxi Noord-Limburg;
 invulling geven aan en managen van kwaliteitszorg;
 beheer van klachtenregeling en voeren van klachtenadministratie;
 voeren van projectadministratie en financiële controle;
 sturing geven en coördineren van klantenadministratie en pasverstrekking;
 periodiek uitbrengen van managementrapportages en jaarlijks opstellen van jaarplan,
jaarbegroting en jaarverslag.
Verder wordt per kwartaal een prognose gemaakt omtrent de te verwachten vervoersontwikkelingen gedurende de rest van het betreffende jaar. Tevens wordt een financiële
prognose gemaakt. Met enige regelmaat vindt vanuit het projectbureau een onderzoek plaats
naar de feitelijke kwaliteit van de uitvoering van het vervoer en de beleving daarvan door de
gebruiker.
Het projectbureau is fysiek en organisatorisch ondergebracht bij het Gewest Noord-Limburg.
De stuurgroep, bestaande uit bestuurlijke afvaardiging van de deelnemende gemeenten, het
7

Het zorgplichtgebied omvat ongeveer 15 kilometer vanaf het vertrekadres.
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Gewest en de provincie, is verantwoordelijk voor het projectbureau. Voorstellen van het
Projectbureau behoeven de goedkeuring van de participanten.

8.1.3

Vervoersovereenkomst.

De taken, bevoegdheden en verplichtingen van de vervoerder(s) zijn vastgelegd in de
“Vervoersovereenkomst collectief vraagafhankelijk vervoer Deeltaxi Noord-Limburg”.
Het vervoerscontract is tot stand gekomen na Europese aanbesteding. De looptijd is van
1 januari 2003 tot 31 december 2005, met eenmalig een mogelijkheid tot verlenging van
maximaal 36 maanden. Verder is bepaald, dat uiterlijk 12 maanden vóór afloop van het
vervoerscontract overleg over voortzetting zal plaatsvinden. Evaluatie van de uitvoering en
werking van de bestuursovereenkomst dient te geschieden door de stuurgroep op 1-7-2004
en vervolgens eenmaal per jaar.
Bekostiging en voorwaarden
De exploitatiekosten omvatten alle vervoerskosten minus de opbrengsten uit eigen bijdragen
van reizigers en de provinciale bijdrage. De exploitatiekosten worden verrekend met de
gemeenten naar rato van het aantal gedeclareerde zones. De overheadkosten zijn niet in de
exploitatiekosten begrepen en omvatten alle overige uitgaven voor de implementatie,
projectbureau, communicatie en voorfinancieringskosten.
De vervoerder ontvangt van elke gemeente een bijdrage afgeleid van de geleverde
vervoersprestatie. De kostentoerekening van de exploitatiekosten vindt plaats op basis van
toebedeelde zones:
a) ritzones gemaakt door personen met een vervoerpas worden toebedeeld aan de
gemeente van herkomst van de pashouder;
b) ritzones gemaakt door personen zonder vervoerpas worden toebedeeld aan de
gemeente van instap.
De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente.
De vergoeding aan de vervoerder is gebaseerd op een vaste prijs per declarabele zone. Het
vervoergebied is gebaseerd op OV-tariefzones. Tot de declarabele zones behoren de reiszones en de instapzones.
Betaling van de vergoeding aan de vervoerder vindt plaats op voorwaarde dat bij de verzending van de facturen tevens de vervoerdata (digitaal) en managementrapportage zoals
bedoeld in het bestek (digitaal en op schrift) van de betreffende maand is aangeleverd.
Vervoerder dient uiterlijk binnen vier weken na elke maand de managementrapportage en
het gegevensbestand aan het projectbureau aan te reiken.
Vervoerder voert een fraudebestendige administratie. Vervoerder dient de ritadministratie
zodanig in te richten dat voldaan kan worden aan de door de Minister van Verkeer en
Waterstaat bepaalde wijze van verantwoording van de vervoeropbrengsten.
De opdrachtgever (gemeenten, provincie en gewest) legt een relatie tussen de hoogte van
de vergoeding en de uitvoeringskwaliteit van het vervoer. Hiertoe koppelt het projectbureau
de daadwerkelijke vergoeding aan de geleverde prestaties, gemeten in het percentage van
de ritten dat op een dag op tijd is gereden. Hiertoe is een bonus-malus regeling vastgesteld
waarin een en ander is geregeld.
Voor de evaluatie van de kwaliteit van het vervoer beschikt vervoerder over een kwaliteitszorgsysteem waaruit blijkt of vervoerder aan de gestelde kwaliteitseisen heeft voldaan.
De vervoerder rapporteert overeenkomstig de ter zake geldende Ministeriële regeling vier
keer per jaar de gerealiseerde vervoeropbrengsten aan het projectbureau. De door de
accountant gewaarmerkte verklaring volgens het vigerende Controleprotocol verkoop-
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opbrengsten CVV dient jaarlijks uiterlijk op 30 april van het volgende jaar bij het projectbureau te zijn aangeleverd.
Er wordt een norm gehanteerd van twee gegronde klachten per 1.000 uitgevoerde ritten.
Voorwaarden voor vervoer met de Deeltaxi
Iemand die met Deeltaxi wil reizen dient minimaal één uur van te voren telefonisch (gratis) te
reserveren. Men kan ook meerdere ritten tegelijk reserveren of regelmatig terugkerende
ritten over een bepaalde periode vastleggen. Gehandicapten dienen vooraf aan te geven of
zijn gebruik maken van hulpmiddelen. Deeltaxi kan vroeger of later komen, maar nooit meer
dan 15 minuten vóór of na de afgesproken tijd. Er is ook een terugbelservice. Deeltaxi belt
dan vijf tot tien minuten van te voren hoe laat de taxi arriveert.
De chauffeur mag na aanbellen niet langer dan twee minuten wachten, waarbij het criterium
geldt dat de reiziger zichtbaar moet zijn voor de chauffeur. De wachttijd en het zichtbaarheidscriterium geldt voor alle categorieën reizigers. Gehandicapten kunnen één begeleider
gratis meenemen, mits men daarvoor een indicatie van de gemeente heeft of een NSbegeleiderskaart heeft.

8.2

De praktijk

8.2.1

Resultaten uit enquêtes

¾ Opvallend is dat bijna één derde van de Wvg-ers geen gebruik maakt van de Deeltaxi
(31%). Nog eens bijna één derde reist minder dan één keer per week met de Deeltaxi
(30%). Bijna 15% van de geënquêteerden reist gemiddeld één keer per week, 22% reist
enkele keren per week en 2% maakt dagelijks gebruik van het collectief vervoersysteem.
¾ Over het vervoerssysteem zijn ondervraagden gemiddeld tevreden: 58% is tevreden en
15% is zeer tevreden. 11% is ontevreden en 4% zeer ontevreden.
¾ Van de personen die aangegeven hebben ontevreden of zeer ontevreden te zijn, is
onderzocht of dit met name personen zijn die een handbewogen rolstoel, een electrische
rolstoel of een scootmobiel hebben. Deze percentages zijn als volgt:
 handbewogen rolstoel: 44%
 electrische rolstoel:
2%
 scootmobiel:
42%
¾ De waardering die de ondervraagden toekennen aan de voorzieningen is als volgt:
gemiddeld rapportcijfer voor wat betreft de bijdrage die de voorziening levert aan de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van gehandicapte:
deeltaxi:
7,6
financiële vergoeding overig vervoer:
7,3 (dit betreft een relatief kleine groep mensen)

8.2.2

Managementrapportage Deeltaxi juni 2004.

Enkele opvallende feiten inzake de vervoersprestatie zijn:
 Over het tweede kwartaal 2004 blijkt dat van circa 19% van de uitgevoerde ritten geen
ritgegevens bekend zijn dan wel de ritgegevens handmatig worden ingevoerd. Met de
vervoerder is de afspraak gemaakt dat dit percentage maximaal 5% mag zijn.
 Over het eerste halfjaar 2004 is gemiddeld 5% van de ritten te laat uitgevoerd. De eerste
twee maanden van 2004 waren beneden 1%. Vanaf maart ligt het percentage te laat
uitgevoerde ritten rond 7%.
 Het klachtenpercentage ligt over het eerste halfjaar 2004 gemiddeld op 0,1%.
 Sinds de start van de Deeltaxi (1-1-2003) zijn 1.280 klachten ontvangen. Hiervan zijn 897
klachten gegrond, ofwel ruim 70%.
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Uit de vraaggesprekken met de betrokkenen kan worden afgeleid dat zowel het projectbureau als de verantwoordelijke ambtenaren dit soort ontwikkelingen nauwlettend in de
gaten houdt. Knelpunten worden onderkend en daar waar nodig worden met de vervoerder
afspraken gemaakt teneinde de prestaties te verbeteren. Klachten worden geanalyseerd en
met de vervoerder besproken. Een groot aantal problemen wordt veroorzaakt doordat het
systeem nog relatief nieuw is en een pilot-achtig karakter heeft.
Voor wat betreft de hoogte van het omrijdpercentage vindt op dit moment onderzoek plaats
door een extern adviseur. Inmiddels is gebleken dat onder andere fouten in het geautomatiseerd systeem zaten.

8.2.3

Overige bevindingen

Het openbaar vervoer ressorteert onder de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, sectie Verkeer &
Vervoer van de dienst Stadsbeleid. Binnen deze sectie wordt namens de gemeente Venlo
een doelmatige inzet van de Deeltaxi bewaakt door maandelijks de financiële voortgang,
proces en kwaliteit (klanttevredenheid en klachtregistratie) en kwantiteit (reizigersaantallen)
van het systeem te monitoren.
Als belangrijk voordeel van dit collectief vervoerssyteem wordt door ondervraagden
genoemd de combinatie van vervoer van gehandicapten, ouderen en overigen. Hierdoor
wordt voor alle categorieën reizigers een systeem geboden dat financieel aantrekkelijk is.
Als nadeel wordt genoemd de bewerkelijkheid van het systeem doordat het zich nog in de
opstartfase bevindt. Dit is ook deels te wijten aan pilot-achtig karakter van het systeem. Het
is een betrekkelijk nieuw vervoerssysteem in Nederland waardoor er nog maar weinig
ervaringen bekend zijn. Een ander nadeel dat genoemd wordt heeft te maken met de keuze
om mensen onbeperkt te laten reizen binnen een vrij groot vervoersgebied.
Een risico dat onderkend wordt is de financiële onbeheersbaarheid omdat het systeem in
principe een ‘open-eind’-financiering heeft en bij de bekostiging veel partijen betrokken zijn.
In de praktijk worden de risico’s beperkt door een strakke beheersing van het bedrijfsproces.
Aan de hand van maandelijkse overleggen en managementrapportages, jaarlijkse
begrotingen en periodieke (voortgangs)-en probleemnotities worden alle betrokken
gemeenten nauwgezet geïnformeerd over de (financiële) stand van zaken. Verder zijn
andere opties onderzocht om de financien van het vervoerssysteem te reduceren.
Voorbeelden zijn aanpassing van de tarieven en het beperken van de omvang van het
vervoersgebied.
De beoogde evaluatie van de bestuursovereenkomst (1-7-2004) heeft nog niet plaatsgevonden in verband met een lopend onderzoek. De vervoersovereenkomst moet vóór 1 april
2005 worden geëvalueerd.
Er is op dit moment een forensisch onderzoek lopende naar de uitvoering van het vervoersysteem door de vervoerder en de onderaannemers. Met de gesprekken over eventuele
voortzetting van het contract wordt het forensisch onderzoek en de provinciale visie inzake
Openbaar Vervoer afgewacht.
Per kwartaal stelt de vervoerder een managementrapportage op. In die rapportage wordt niet
alleen teruggeblikt op de geleverde prestaties, volumeontwikkelingen en ontwikkelingen met
betrekking tot de kwaliteit, maar worden ook prognoses bijgesteld aan de hand van de
prestatiegegevens.
Het projectbureau controleert periodiek en steekproefsgewijs de rittenbak van de vervoerder.
Het projectbureau maakt analyses en selecties van de rittenbak en beoordeeld deze.
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De deelnemende gemeenten ontvangen maandelijks een voortgangsrapportage van het
projectbureau. Tevens vindt maandelijks overleg plaats met de projectgroep. In de
maandelijkse rapportages wordt aandacht besteed aan zaken als kosten, efficiency,
effectiviteit en diverse kwaliteitsindicatoren.
Vervoerspassen worden gratis beschikbaar gesteld (op aanvraag) door het Projectbureau.
Mensen met een Wvg-indicatie moeten hun indicatie aantonen aan de hand van een RIOindicering.
Maatregelen die getroffen worden om de kosten te beheersen, zijn:
 controle door het Projectbureau van de facturen van de vervoerder met de
ritadministratie;
 maandelijks monitoren aan de hand van de managementrapportages;
 maandelijks ambtelijk overleg met alle betrokken partijen (projectbureau, Provincie,
gemeenten, vervoerder);
 per kwartaal financiële prognoses bijstellen aan de hand van werkelijke gegevens over
de afgelopen drie maanden;
 deze prognoses worden periodiek zowel in de projectgroep (ambtelijk) als in de
stuurgroep besproken;
 ieder kwartaal bestuurlijk overleg met alle betrokken partijen;
 tussentijdse aanpassingen van de systeemkenmerken (b.v. tariefswijziging)
Andere mogelijkheden die onderzocht worden door het projectbureau zijn:
beperking vervoersgebied;
 beperking openingstijden;
 kostenreductie vervoerder.


Klachten over de Deeltaxi worden ingediend bij het Projectbureau en deze registreert de
ontvangen klachten. De vervoerder handelt de klachten inhoudelijk af. Het Projectbureau
bewaakt de afhandeling. Als de klant vervolgens niet tevreden is met de afhandeling of het
besluit, dan kan hij/zij een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Het
Projectbureau voert het secretariaat van deze commissie.
De klachten worden door het Projectbureau geregistreerd. Bij deze registratie worden de
klachten niet gedifferentieerd naar soort reiziger; er is op dit moment dus geen inzicht in het
klachtenpercentage onder de Wvg-reizigers. Technisch is het wel mogelijk om de klachten te
coderen naar soort reiziger.
Door de Gehandicaptenraad is gewezen op de ophaalservice (zichtbaar voor de chauffeur)
en de vastgestelde instaptijd (2 minuten). Dit blijkt voor veel gehandicapten praktisch
onhaalbaar. Sommigen verkiezen het om buitenshuis te wachten om zodoende de taxi niet
te missen.
Het budget van het collectief vervoer is in onze gemeente volledig geïncorporeerd in het
Wvg-budget. Formeel is het afdelingshoofd van de Wvg budgetverantwoordelijk, ook voor
het gedeelte collectief vervoer.
Desgevraagd zijn alle geïnterviewden van mening dat het de inzichtelijkheid ten goede komt
als de kosten van collectief vraagafhankelijk vervoer (voorzover géén betrekking hebbend op
Wvg-ers) niet langer ten laste worden gebracht van het budget Wvg, maar separaat in de
begroting geraamd wordt.
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8.3





Mogelijke verbeterpunten.
De huidige bonus-malusregeling moet nog eens kritisch beoordeeld worden. In de
vervoersovereenkomst zullen voldoende sancties ingebouwd moeten worden om de
kwaliteit van de vervoerder te waarborgen.
Het budget ten behoeve van het collectief vervoer opnemen in een aparte begrotingspost.
Klachtenregistratie: klachten zodanig registreren dat inzicht kan worden geboden in het
klachtenpercentage van Wvg-reizigers.
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9

Financieel beheer

9.1

Administratieve organisatie

In paragraaf 3.2 is beschreven dat het bureau Wvg een eigen financiële administratie heeft
waar onder andere mutaties worden verwerkt, betalingen worden voorbereid en facturen
worden gecontroleerd. Daarnaast beschikt de dienst PFZ over een Bedrijfsbureau, dat een
ondersteunende rol heeft in financieel beheersmatige zin ten aanzien van de managers.
De kosten van de indicatiestelling door het RIO worden in rekening gebracht aan de
gemeente waar de aanvrager staat ingeschreven. De kostentoerekening is gebaseerd op het
aantal afgehandelde procedures.
Het RIO hanteert een tarievenlijst die door het RIO-bestuur is vastgesteld. De tarieven zijn
gedifferentieerd naar de gevolgde procedure (direct, verkort, standaard of uitgebreid). De
overheadkosten zijn verdisconteerd in de tarieven. De tarievenlijst wordt besproken in
Gewestelijk verband gelijktijdig met de begrotingsbehandeling.
Per kwartaal legt RIO verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de gemaakte
kosten. Daarnaast wordt jaarlijks de jaarrekening en het accountantsrapport aan de
gemeenten verstrekt.
Met Ligtvoet vindt afrekening op declaratiebasis plaats. Per voorziening zijn vaste
prijsafspraken overeengekomen. Bij het medische advies dat het RIO aan de gemeente
opstuurt, is een offerte van Ligtvoet gevoegd. Nadat de gemeente een beschikking aan de
cliënt heeft gestuurd en de factuur van Ligtvoet is ontvangen, wordt de factuur vergeleken
met de offerte.
Voor complexe woningaanpassingen (zowel die door de Woningbouwvereningingen worden
uitgevoerd als die in particuliere woningen) wordt vooraf een offerte ingediend bij het bureau
Wvg. Ook hier wordt op declaratiebasis afgerekend. Bij de declaratie worden in de regel de
facturen van de aannemer en/of installateur gevoegd en wordt de gereedmelding van de
woningaanpassing aan de gemeente gestuurd. De gereedmelding wordt fysiek niet door de
gemeente gecontroleerd, wel door de woningcorporaties. De gemeente gaat uit van het
‘piep-systeem’ van de klant.
Voor bouwkundig advies bij complexe woningaanpassingen wordt Argonaut ingeschakeld.
Deze brengen offerte uit van de uit te voeren werkzaamheden.
Bekostiging van de Deeltaxi vindt als volgt plaats:
 bijdrage van de reiziger;
 bijdrage van de Provincie (een bijdrage in het kader van reguliere verschraling van het
openbaar vervoer en een bijdrage op grond van suppletieverstrekking);
 het restant komt ten laste van de gemeente, waarvan het overgrote deel uit het Wvgbudget.
De vergoeding aan de vervoerder is gebaseerd op een vaste prijs per declarabele zone.
De vervoerder ontvangt van elke gemeente een bijdrage afgeleid van de geleverde
vervoersprestatie. De kostentoerekening van de exploitatiekosten vindt plaats op basis van
toebedeelde zones. De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners
per gemeente.
Administratie
De facturen en declaraties van het RIO, Ligtvoet, de woningcorporaties, Deeltaxi, Argonaut
enz. worden door de financiële administratie van het bureau Wvg gecontroleerd. Na fiattering

34

Onderzoek Wvg

worden deze in het geautomatiseerde administratiesysteem verwerkt. Koppeling van
gegevens uit de Wvg-administratie en het financieel systeem vindt plaats bij het
Bedrijfsbureau PFZ. Deze koppeling heeft betrekking op de aansluiting van de
subadministraties, waarbij tevens de afwikkeling van het betalingsverkeer
(balanstussenrekeningen) wordt meegenomen. Dit wordt ieder kwartaal uitgevoerd.

9.2

Budgettering

Het budget Wvg voor het komende begrotingsjaar wordt primair gebaseerd op het budget
van het voorgaande jaar, vermeerderd met een standaard prijscompensatie. Het
Bedrijfsbureau van de dienst Publieks- & Facilitaire Zaken voert overleg over voorstellen
voor nieuw beleid met de medewerkers van het bureau Wvg. Deze hebben tevens inzicht in
het gebruik van de voorzieningen en maken inschattingen op basis van gegevens van
voorgaande jaren. Op basis van al deze gegevens wordt het budget voor het komende jaar
begroot.
Het afdelingshoofd Zorg is budgethouder. Overeenkomstig het besturingsmodel van de
gemeente zijn de integraal managers primair verantwoordelijk voor een doelmatige en
doeltreffende uitvoering van de taken van hun afdeling. Aan de budgethouder wordt
periodiek managementinformatie verstrekt door het Bedrijfsbureau. Het Bedrijfsbureau heeft
een ondersteunende rol voor wat betreft de budgetbewaking. Het Bedrijfsbureau signaleert
afwijkingen ten opzichte van het geraamde budget en maakt analyses van die afwijkingen en
confronteert de budgethouder daarmee.
Er wordt een werkbegroting op afdelingsniveau gemaakt.
Het Bedrijfsbureau besteedt aan de Wvg bovengemiddelde aandacht vanwege de financiële
risico's. Er vindt maandelijks overleg plaats tussen het afdelingshoofd Zorg, de beleidsmedewerker Wvg, de financieel administratief medewerker Wvg en de financieel consulent
van het Bedrijfsbureau. In dit overleg wordt gesproken over de voortgang van het budget en
de ontwikkeling van de uitgaven. Het Bedrijfsbureau analyseert de verschillen. Ook worden
zaken als ziekteverzuim, ombuigingen, risico’s en maatregelen voor beheersing besproken.
Deze voortgangsgesprekken hebben tot doel om meer grip op het Wvg-budget te krijgen.
Daarnaast vindt extra overleg plaats op de momenten dat de begroting, jaarrekening of
marap opgesteld wordt.

9.3

Uitvoeringskosten

In bijlage V is een overzicht weergegeven van de uitvoeringskosten in relatie tot de kosten
van de verstrekkingen en uitkeringen.
Uit dit overzicht blijkt dat over de periode 2002 tot en met 2005 de uitvoeringskosten redelijk
constant zijn en ongeveer € 1,4 miljoen bedragen. Het aandeel van de uitvoeringskosten in
de totale Wvg-kosten is eveneens redelijk constant; het gemiddelde over die periode is
17,5%.
Tot de uitvoeringskosten Wvg worden gerekend:
 adviseringskosten door het RIO,
 adviseringskosten door Argonaut,
 de regiekosten van het projectbureau Deeltaxi (vanaf 1-1-2003 zijn deze kosten separaat
geadministreerd) en
 kosten eigen personeel. De kosten eigen personeel omvatten de salariskosten inclusief
toegerekende overhead (huisvesting, energie, ondersteunende diensten, directie e.d.)
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van de medewerkers van het bureau Wvg, vermeerderd met een toerekening van Sociaal
Juridische Zaken (i.v.m. bezwaar en beroep).
Als gevolg van de wijze van administreren kunnen de begeleidings- en administratiekosten
van de woningcorporaties niet in de uitvoeringskosten worden meegerekend. De
personeelskosten van de dienst Stadsbeleid (sectie Verkeer & Vervoer) worden niet ten laste
van het Wvg-budget gebracht en maken dus ook geen onderdeel uit van de
uitvoeringskosten.

9.4

De praktijk

9.4.1

Financiële documenten

In de recente financiële documenten van de gemeente zijn ten aanzien van de Wvg de
volgende zaken weergegeven:
Jaarrekening 2003:
 structurele verhoging van het budget met € 445.000 omdat in de primitieve begroting
dit bedrag nog niet meegenomen kon worden;
 andere oorzaak die genoemd wordt zijn de lagere afschrijvingskosten omdat over
nieuwe investeringen – overeenkomstig het bestaande beleid – gedurende een half
jaar wordt afgeschreven.
Jaarrekening 2003 / risicoparagraaf:
 het beroep op de Wvg wordt versterkt door de toenemende vergrijzing van de
samenleving, mensen steeds individualistischer worden en op grond daarvan
uitdrukkelijk kiezen langer zelfstandig te blijven wonen.
Begroting 2004 / productenraming:
 de ingezette vergrijzing in combinatie met de steeds verder doorgevoerde behoefte
aan individualiteit en mondigheid van de maatschappij heeft zijn weerslag op de Wvg.
Steeds meer dure woningaanpassingen en andere Wvg-voorzieningen zijn het
gevolg.
 Wat betreft het aantal indicaties door het RIO wordt in 2004, vanwege een toename
van de zorgvraag, een vermeerdering verwacht van circa 10%.
Begroting 2005:
 de tendens om langer zelfstandig te wonen zet door. Dit leidt met name op het gebied
van woningaanpassingen tot steeds hogere uitgaven, mede ook om dat de
gevraagde aanpassingen steeds duurder worden. Daarnaast doet zich het probleem
voor dat onvoldoende senioren- en aanleunwoningen beschikbaar zijn, waardoor
alternatieven ontbreken voor het beperken van de woningaanpassingen.
 Er moet rekening gehouden worden met hogere kapitaallasten bij de aankopen van
hulpmiddelen. Bij de aankoop van hulpmiddelen in 2004 is nog geen dekking
aanwezig.
Blijkens de programmabegroting 2005 dient het Wvg-budget voor 2005 verhoogd te worden
met € 1.246.000,-- ten opzichte van de begroting 2004. Als oorzaken worden genoemd:
 stijging kosten woningaanpassingen (zowel hoeveelheid als prijs): € 635.000
 hogere kapitaallasten aankoop hulpmiddelen
€ 500.000
 stijging kosten externe advisering door toename aantal Wvg-ers: € 100.000
Het totale Wvg-budget komt daarmee op € 8,6 miljoen.
In de door de raad vastgestelde nota: “Ruimte scheppen, nieuwe ombuigingsronde 20052008” wordt ten aanzien van de Wvg voorgesteld om de forfaitaire vergoeding voor vervoer
gefaseerd af te schaffen: besparing € 680.000,--.
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9.4.2

Overige bevindingen

Uit de diverse vraaggesprekken met betrokkenen kan de volgende informatie worden
gedestilleerd.
Velen omschrijven de financiële situatie van de Wvg als zorgwekkend.
Alle geïnterviewden onderkennen met name het risico van financiële onbeheersbaarheid.
Als reden hiervoor voert men voornamelijk aan het vraaggerichte karakter van de regeling.
Sommigen zijn van mening dat getracht moet worden om beter te prognostiseren. Er worden
geen demografische ontwikkelingen in kaart gebracht noch wordt onderzoek gedaan naar de
verwachte toename van het beroep dat op de Wvg zal worden gedaan (voor zover het
mogelijk is om te voorspellen hoeveel mensen een Wvg-voorziening in de toekomst zullen
aanvragen).
Volgens enkele geïnterviewden is het moeilijk om prognoses te maken van de groei van de
doelgroep of de verwachte toename van het aantal aanvragen. In feite is niet te voorspellen
hoe de vraag zich ontwikkelt en welke soort voorzieningen aangevraagd zullen worden.
Daarnaast is het nauwelijks mogelijk om dergelijke kwantitatieve prognoses in financiële zin
te vertalen omdat niet alleen de aantallen bepalend zijn, maar ook de kwaliteit van de
verstrekte voorzieningen. De kosten van voorzieningen zijn sterk variabel vanwege het
persoonlijke karakter van de voorzieningen. Dit geldt in sterk mate bij woningaanpassingen,
die in sommige gevallen zeer omvangrijk en complex kunnen zijn (bijv. een volledige
aanbouw).
Naar de mening van een aantal geïnterviewden is de realiteitswaarde van de begroting 2005
aanzienlijk groter dan in voorgaande jaren. De reden die hiervoor wordt aangevoerd is dat
een andere werkwijze is gebezigd dan gebruikelijk door het opstellen van enkele mogelijke
scenario’s.
Er worden geen specifieke kengetallen of indicatoren voor doeltreffenheid en doelmatigheid
gebezigd. Bij het Bedrijfsbureau en de afdelingen is men wel bezig in het kader van de
beheersing van de gehele organisatie om prestatie-indicatoren te ontwikkelen en grip te
krijgen op kengetallen. Doelmatige en doeltreffende werkwijze zijn geen primaire
aandachtpunten voor het Bedrijfsbureau. Wel wordt voor iedere afdeling kritisch beoordeeld
welke risico’s te onderkennen zijn, de kans dat een risico optreedt en de impact die een
risico kan inhouden.
Kapitaallasten
In 2001 is besloten tot de aanschaf van voorzieningen per 1 juli 2001 (raadsbesluit nr. 75 /
2001). Voorheen werden voorzieningen gehuurd. Het gaat om de voorzieningen als
beschreven in hoofdstuk 6, zoals rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen en tandems.
Tevens is besloten om het op die datum uitstaande bestand in één koop over te nemen. De
cataloguswaarde bedroeg op dat moment € 5,2 miljoen (ƒ 11,5 miljoen). Vanwege het feit
dat deze voorzieningen reeds in gebruik waren werd de feitelijke overnameprijs vastgesteld
op € 2,9 miljoen (ƒ 6,4 miljoen).
De aanschafwaarde van het uitstaande bestand (€ 2,9 miljoen) is geactiveerd en wordt in vijf
jaar lineair afgeschreven (van 2002 tot en met 2006). De afschrijvingstermijn is gebaseerd op
de geschatte gemiddelde levensduur van alle voorzieningen tezamen.
De koopconstructie zou aanzienlijk financieel voordeel moeten bieden hetgeen destijds werd
ingeschat op ruim € 250.000,-- in het eerste jaar (2002) teruglopend tot € 136.000,-- in het
vijfde jaar.
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Over de realisatie van het verwachte voordeel is in de financiële rapportages geen informatie
aangetroffen.
Kostenbeheersing
De maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de kosten te beheersen zijn velerlei:
- het beleid ten aanzien van het verstrekken van scootmobielen is aangescherpt;
- Europese aanbesteding bij de keuze van de leverancier en bij de gunning van het
collectief vervoer;
- trapliften worden niet langer in eigendom aan de cliënt verstrekt, maar in bruikleen;
- in Venlo worden geen gemaximeerde vergoedingen8 verstrekt. Als reden hiervoor wordt
genoemd dat de administratieve afhandeling van forfaitaire vergoedingen9 aanzienlijk
minder complex is dan die van gemaximeerde vergoedingen, wat de uitvoeringskosten
drukt. Nadeel is dat niet gecontroleerd kan worden of het beschikbaar gestelde
geldbedrag ook daadwerkelijk besteed wordt aan datgene waarvoor het bestemd is.
- goedkopere (langzamere) scootmobielen.
Daarnaast worden de volgende maatregelen op dit moment in overweging genomen:
- streven naar een zo optimaal mogelijk kernassortiment voorzieningen;
- enkele verstrekkingen inkomensafhankelijk te maken;
- beleidsmatige aanpassingen door het begrip ‘algemeen gebruikelijk’ anders in te vullen
(naar actuele maatschappelijk normen);
- de verhuisplicht strikter toe te passen;
- meer werken met vaste prijzen ten aanzien van de woningaanpassingen.
Een aantal geïnterviewden merkt op dat de uitvoering van de Wvg een sterke sociale insteek
heeft, zowel beleidsmatig als qua attitude bij betrokken medewerkers.
Als uitgangspunt hanteert men binnen het bureau Wvg dat iedereen die in aanmerking komt
voor een Wvg-voorziening deze geleverd krijgt. Dit is overeenkomstig het gestelde in de wet
(zie hoofdstuk 2).

9.5

Mogelijke verbeterpunten

Om de kosten te beheersen is een aantal geïnterviewden van mening dat begonnen moet
worden met het aanpassen van het beleid. Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om
andersom te redeneren: neem het jaarbudget als uitgangspunt en bepaal vervolgens
hoeveel en welke prestaties hiervoor geleverd kunnen worden.

8

Gemaximeerde vergoeding: vergoeding in kosten van een voorziening tot een vastgesteld maximum
bedrag, dat aangewend moet worden voor het doel en dat wordt afgerekend op declaratiebasis.
9
Forfaitaire vergoeding: bijdrage ineens, los van de werkelijke kosten. De cliënt heeft volledige
bestedingsvrijheid.
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Algemene bevindingen

In dit hoofdstuk worden de antwoorden op de onderzoeksvragen weergegeven, ingedeeld
naar doeltreffendheid, doelmatigheid, kwaliteit van de dienstverlening en financieel beheer.

10.1

Doeltreffendheid

Ten aanzien van de Wvg heeft de gemeente geen doelstelling die SMART10 geformuleerd is.
De gemeente Venlo heeft een ruimer beleid geformuleerd dan wettelijk voorgeschreven.
Deze keuze kost jaarlijks tenminste € 680.000,-- meer dan wanneer de gemeente zich tot de
minimale zorgplicht zou beperken.
De Wvg-cliënten beoordelen het gemeentelijk beleid als gemiddeld (36%) tot ruimhartig
(45%). 7% van hen vindt dit beneden de maat. De afgewezen aanvragers waarderen het
gemeentelijk beleid als gemiddeld. Bijna alle ondervraagden baseren deze mening op hun
eigen ervaring.
De gemeente verstrekt algemene informatie over de Wvg in haar gemeentegids en op de
gemeentelijke website en in de stadswinkels wordt informatie verstrekt.
Ruim de helft van de cliënten is via een verwijzer bij het RIO terechtgekomen, via de
gemeente 10% van de geënquêteerden. Het RIO neemt in principe alle aanvragen in
behandeling.
De gemeente Venlo hanteert alleen een inkomensgrens bij de financiële tegemoetkoming
vervoerskosten. Er worden geen eigen bijdragen gevraagd. Voor sommige voorzieningen
worden forfaitaire vergoedingen toegekend, geen gemaximeerde vergoedingen.
De gemeente heeft sinds 1998 geen zelfevaluatie gehouden. In de verordening is bepaald
dat dit eenmaal per twee jaar dient te geschieden.
Het bureau Wvg hanteert maatwerk per klant als uitgangspunt.
Het aantal bezwaarschriften tegen een Wvg-besluit nam in de periode 2001 – 2003 toe; in
2004 lijkt sprake te zijn van een behoorlijke afname. Het toekenningspercentage ligt
gemiddeld rond 20% blijkens opgave van de afdeling Juridische Zaken.
Resultaten uit de enquêtes.
Uit de enquête onder de Wvg-cliënten kan het volgende worden geconstateerd:
¾ In de meeste gevallen is de aanvraag volledig toegekend (79%).
¾ 5% van de ondervraagden heeft meer voorzieningen gekregen dan gevraagd.
¾ 10% heeft minder gekregen dan gevraagd.
¾ 4% is volledig afgewezen.
¾ 15 % was het niet eens met de beslissing.
¾ 11% van alle respondenten heeft bezwaar ingediend. In 29% van die gevallen heeft
het bezwaar geleid tot een ander besluit.

10

SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
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¾ 4% van de ondervraagden is van mening dat zij niet de juiste voorziening(en) hebben
gekregen. 61% is van oordeel dat ze exact de juiste voorziening(en) hebben
gekregen en 26% grotendeels.
¾ Over het algemeen dragen alle voorzieningen tezamen in voldoende mate bij aan de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van personen: 31% van de ondervraagden is van
mening dat alle voorzieningen tezamen een zeer grote bijdrage leveren aan de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid, ruim de helft (53%) voldoende bijdrage, 11% een
geringe bijdrage en 2% geeft aan dat de voorzieningen geen enkele bijdrage hieraan
leveren.
¾ De rapportcijfers over de bijdrage die de afzonderlijke voorzieningen leveren aan de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van gehandicapten liggen gemiddeld rond de 8.
De waarderingscijfers variëren van 7,3 (voor de financiële tegemoetkoming overig
vervoer) tot 8,8 als waardering voor de scootmobiel.
Uit de enquête onder de afgewezen aanvragen blijkt dat:
¾ 57% van de ondervraagden tevreden is over de uitleg van de gemeente over de
beschikking. 35% is daar niet tevreden over.
¾ 58% van de ondervraagden het niet eens is met de beslissing.
¾ 16% van de respondenten een bezwaar heeft ingediend. In 67% van de gevallen
heeft dit alsnog geleid tot een toekenning (het gaat om zes van de negen gevallen).
In de enquêtes is ruimte gegeven om bij enkele vragen een beknopte toelichting of
onderbouwing te geven op de beantwoording. Hier is expliciet naar gevraagd indien een
persoon bij een vraag een negatief oordeel gaf (dus een score “slecht” of “zeer slecht”).
Bedoeling van de rekenkamer is om enig inzicht te krijgen in de aspecten die volgens
geënquêteerden beneden de maat zijn 11. De door de ondervraagden gegeven toelichtingen
en onderbouwingen zijn vervolgens gerubriceerd en geven het beeld dat de meeste
opmerkingen te maken hebben met de doorlooptijd van aanvragen. Ook de
klantvriendelijkheid en de duidelijkheid van de verstrekte informatie worden vaak genoemd.

10.2

Doelmatigheid

De Wvg-medewerkers van de gemeente hebben de beschikking over een handboek Wvg.
Het werkproces is uitvoerig beschreven en in een stroomschema vastgelegd, waarin de
achtereenvolgens te nemen stappen in beeld gebracht zijn per categorie voorziening en
welke functionaris verantwoordelijk is.
Bij de afweging goedkoopst adequate voorziening wordt de prijs niet voorop gesteld. Een
voorziening moet altijd passend zijn, bij meerdere passende alternatieven wordt de
goedkoopste gekozen.
Organisatie.
De gemeente Venlo heeft haar taken met betrekking tot de uitvoering van de Wvg voor een
groot gedeelte uitbesteed. Leveranciers worden zoveel mogelijk gezamenlijk met
regiogemeenten gecontracteerd: het RIO, Ligtvoet, Otto Ohms en de Deeltaxi.
Binnen de gemeente zijn de taken van de Wvg verdeeld over de dienst Publiekszaken
(uitvoering en uitvoeringsbeleid) en de dienst Stadsbeleid (beleid m.b.t. het collectief vervoer
11

Als kanttekening bij het beoogde inzicht plaatst de rekenkamer de opmerking dat uit de enquêtes is
gebleken dat het gros van de ondervraagden een positief oordeel geeft over de uitvoering van de
Wvg.
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en de Wmo). De verantwoordelijkheid over de uitvoering ressorteert bij het bureau Wvg van
de afdeling Zorg van de dienst Publiekszaken. Overeenkomstig het besturingsmodel is de
integraal manager van de afdeling Zorg primair verantwoordelijk voor een doelmatige en
doeltreffende uitvoering van de Wvg.
Het RIO.
Het RIO heeft het werkproces beschreven en in een stroomschema weergegeven. Aan de
hand van de aard van de hulpvraag, beschikbare informatie, overwegingen van klantgerichtheid, zorgvuldigheid en doelmatigheid kiest het RIO welke procedure het meest
geëigend is. Er zijn vier routes mogelijk. Over het 1e halfjaar 2004 is in meer dan de helft van
het aantal aanvragen de standaard procedure gevolgd (58%), de verkorte procedure 19%,
de uitgebreide procedure 19%, direct screening vindt relatief weinig plaats.
In geval van de verkorte procedure laten alle regiogemeenten Ligtvoet zelfstandig passen;
Venlo schakelt het RIO hierbij in.
Het RIO onderzoekt de aanvraag en beoordeelt welke zorg of voorziening voor de cliënt
passend en noodzakelijk is. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de beperkingen en
mogelijkheden van de cliënt en zijn/haar omgeving. De indicatiesteller van het RIO stelt vast
waarvoor de aanvrager in aanmerking komt. Alle behandelende adviseurs van het RIO
beschikken over een geautomatiseerde infobank waarin de beleidsregels van Venlo zijn
opgenomen.
De indicatiestelling mondt uit in een advies aan de gemeente.
Over de behandeling door het RIO is 85% van de Wvg-cliënten tevreden tot zeer tevreden,
12% is ontevreden. Bij de afgewezen aanvragers liggen deze percentages respectievelijk op
69% tevreden en 21% ontevreden.
De gemeente.
Uit oogpunt van verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid wordt het advies van het RIO
getoetst door het bureau Wvg van de gemeente. Cruciaal onderdeel bij deze toets is de
beoordeling of de ‘hardheidsclausule’ van toepassing is.
Een positief advies van het RIO leidt in de praktijk nimmer tot een afwijzende beschikking
van de gemeente; andersom komt wel voor. Ingeval de gemeente een negatief advies van
het RIO ‘overruled’ vindt geen informatieterugkoppeling aan het RIO plaats waardoor het
cliëntdossier bij het RIO dan incompleet is.
Zowel het RIO als de gemeente beheren een dossier van iedere cliënt.
Tegen een besluit kan bezwaar ingediend worden. De bezwaarschriften worden afgehandeld
door de afdeling Juridische Zaken van de dienst Publiekszaken. Deze screenen het volledige
aanvraagproces. Indien blijkt dat veel bezwaarschriften tot honorering leiden als gevolg van
een onduidelijke werkinstructie, dan wordt werkinstructie aan Wvg-medewerkers aangepast.
Blijkens de enquête geeft 85% van de Wvg-cliënten aan tevreden tot zeer tevreden te zijn
over de manier waarop de gemeente hen behandelt. 8% is ontevreden hierover.
Bij de afgewezen aanvragen is 65% tevreden en 18% ontevreden.
Indien een hulpmiddel aan een cliënt wordt toegekend wordt altijd een offerte aan Ligtvoet
opgevraagd.
De uitvoeringskosten bedragen gemiddeld 17,5% van de totale Wvg-kosten. Deze zijn over
de periode 2002-2005 nagenoeg constant.
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(Her)gebruik van voorzieningen.
De gemeente bepaalt de geldigheidsduur van de indicatiestelling. Voor alle indicaties is
momenteel een onbepaalde geldigheidsduur van toepassing.
In de praktijk vindt zelden onderzoek naar het gebruik van voorzieningen plaats. Inname
geschiedt op basis van vrijwilligheid van de cliënt.
In de overeenkomst met Ligtvoet zijn bepalingen opgenomen omtrent depot en terugkoop.
De maximale depottermijn is zes maanden, daarna is de terugkoopregeling van kracht.
Ligtvoet beheert de hulpmiddelen in het depot, voert hiervan de administratie, voert
technische keuringen uit, verzorgt (preventief en repressief) onderhoud en beoordeelt de
mogelijkheid van herverstrekking van voorzieningen. Ligtvoet brengt periodiek rapportages
uit aan de gemeente, waarin onder andere prestatiegegevens over het depot zijn
opgenomen.
Trapliften worden sinds kort niet meer in eigendom verstrekt, maar in bruikleen. Hiervoor
heeft de gemeente een contract gesloten met een vaste leverancier van demontabele liften,
die relatief eenvoudig hergebruikt kunnen worden.
Woningaanpassingen.
Voor complexe woningaanpassingen in particuliere woningen vraagt de gemeente altijd een
kostenraming en bouwkundig advies aan de firma Argonaut. Voor woningen van de woningcorporaties worden offertes aan de betreffende corporatie gevraagd.
De ‘grote’ woningcorporaties selecteren zelf de aanneembedrijven en installateurs voor de
uitvoering van de woningaanpassingen. Van iedere woningaanpassing sturen de woningcorporaties gereedmeldingen aan de gemeente, vergezeld van de facturen.
De woningcorporaties beheren het woningbestand, ook wat betreft reeds aangepaste
woningen. Indien een aangepaste woning beschikbaar komt, wordt dit ten verhuur aan de
gemeente aangeboden. De gemeente heeft maximaal zes maanden tijd om een geschikte
Wvg-kandidaat te vinden en neemt gedurende deze periode de huurderving over.
Het komt in de praktijk zelden voor dat vraag en aanbod zich op hetzelfde moment voordoen.
De gemeente houdt geen overzicht bij van reeds aangepaste woningen.
De kosten van woningaanpassingen bedragen gemiddeld 25% van het totale Wvg-budget.
Deeltaxi.
Het projectbureau Deeltaxi beheert de vervoersovereenkomst met de vervoerder, geeft
invulling aan de kwaliteitszorg, beheert de klachtenregeling en –administratie en doet de
financiële controle. Er worden periodieke rapportages over de vervoersprestatie opgesteld
en besproken op ambtelijk en op bestuurlijk niveau. Er vindt op dit moment een forensisch
onderzoek plaats naar de uitvoering van het vervoerssysteem door de vervoerder en de
onderaannemers. De te houden evaluatie alsmede een afweging over de voortzetting van
het contract is uitgesteld totdat het onderzoek is afgerond.

10.3

Kwaliteit van de uitvoering.

De Gehandicaptenraad Venlo behartigt als onafhankelijk cliëntenorgaan de belangen van de
doelgroep.
Resultaten uit de enquêtes.
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¾ De rapportcijfers over de kwaliteit van de voorzieningen liggen gemiddeld rond de 8 en
variëren van 7,5 voor de handbewogen rolstoel tot 8,4 voor de scootmobiel.
¾ De wijze van informeren door de gemeente wordt door de geënquêteerden over het
algemeen als voldoende tot goed beoordeeld.
¾ De wijze van informeren door het RIO wordt door 62% van de Wvg-cliënten als goed tot
zeer goed beoordeeld, 15% is ontevreden hierover.
¾ Bij de afgewezen aanvragen liggen deze percentages op 52% respectievelijk 29%.
¾ 85% van de Wvg-cliënten is tevreden tot zeer tevreden over de uitleg en service door
Ligtvoet. 7% is ontevreden.
Contracten.
Met het RIO heeft de gemeente een overeenkomst die jaarlijks verlengd kan worden. In de
overeenkomst zijn adviestermijn vastgelegd. Er zijn vastgestelde tarieven overeengekomen,
gedifferentieerd naar gevolgde procedure. Het RIO rapporteert per kwartaal over haar
prestaties.
Voor de levering van hulpmiddelen is een overeenkomst gesloten met Ligtvoet, na Europese
aanbesteding. De huidige overeenkomst is recent verlengd tot medio 2006. Voorwaarden
voor adequate, klantvriendelijke uitvoering en begeleiding zijn in de overeenkomst vastgelegd. Tevens is de technische levensduur door Ligtvoet contractueel gegarandeerd.
Reparatie, onderhoud en service (waaronder bereikbaarheid) zijn in het contract vastgelegd.
De gemeente heeft geen schriftelijke overeenkomst met de woningcorporaties ten behoeve
van woningaanpassingen. Werkafspraken worden veelal schriftelijk gemaakt. De gemeente
verstrekt altijd schriftelijke opdrachten. Bij de twee onderzochte woningcorporaties is sprake
van een verschillende hoogte van vergoeding voor administratie en begeleiding.
Voor het vervoer van gehandicapten is een bestuursovereenkomst aangegaan ten behoeve
van de Deeltaxi Noord-Limburg. Voor het beheer en toezicht op de vervoerder is het
projectbureau Deeltaxi opgericht. Er is een vervoersovereenkomst met de vervoerder
gesloten, die tot stand is gekomen na Europese aanbesteding. In de vervoersovereenkomst
zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot de vergoeding aan de vervoerder en de
uitvoeringskwaliteit van het vervoer: de vervoerder ontvangt een bijdrage van de gemeenten
afgeleid van de geleverde vervoersprestatie. Er is een bonus-malusregeling in de
overeenkomst vastgelegd.
Doorlooptijden.
De adviestermijnen die met het RIO overeen zijn gekomen, bedragen:
in principe vier weken;
 voor complexe aanvragen zes weken;
 indien aanvullende inlichtingen moeten worden ingewonnen maximaal acht weken.


Het bureau Wvg registreert de werkelijke doorlooptijden van een aanvraag. Over 2004
bedraagt de doorlooptijd bij het RIO gemiddeld bijna zes weken (41 kalenderdagen).
6% van de geënquêteerde Wvg-cliënten geeft aan dat het indicatiegesprek meer dan acht
weken na indiening van de aanvraag heeft plaatsgevonden. Bij de afgewezen aanvragers
geeft 12% aan dat deze termijn meer dan acht weken bedroeg.
Van de geënquêteerden geeft één op de tien aan dat de afhandelingtermijn de wettelijke
periode van 12 weken overschrijdt.
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In de Wvg-administratie is in 2004 een doorlooptijd van gemiddeld vijf kalenderdagen
geregistreerd. Opgeteld bij de gemiddelde doorlooptijd bij het RIO bedraagt de gemiddelde
afhandelingtermijn 46 kalenderdagen in 2004.
Om de doorlooptijden te verkorten, verzendt de gemeente in veel gevallen de opdracht aan
de leverancier direct na ontvangst van het advies van het RIO.
Eenmaal per twee weken vindt spreekuur plaats voor rolstoelen en scootmobielen in het
depot van Ligtvoet in Venlo. Er vindt dan op hetzelfde moment indicatiestelling plaats en in
sommige gevallen kan de voorziening direct uit het depot aan de cliënt worden meegegeven.
Voor woningaanpassingen geldt een realisatietermijn van maximaal 15 maanden.
Realisatiecijfers worden door de gemeente niet gehanteerd. Van één woningcorporatie zijn
deze wel bekend: over 2003 was dit gemiddeld 54 kalenderdagen, in 2004 gemiddeld 34
kalenderdagen.
Realisatie levertijden Ligtvoet.
In de overeenkomst met Ligtvoet zijn levertermijnen vastgelegd.
De rekenkamer constateert dat de leverancier een redenatiefout heeft gemaakt in de
verantwoordingsrapportage over 2003. Het gewogen gemiddelde van de
leverbetrouwbaarheid bedraagt 87,6% in plaats van de door Ligtvoet gerapporteerde 98%.
Blijkens de enquête was in een kwart van de gevallen de levertijd meer dan vier weken.
Gebruik en waardering Deeltaxi.
Uit de enquête onder de Wvg-cliënten blijkt:
¾ bijna één derde maakt geen gebruik van de Deeltaxi;
¾ 30% reist minder dan één keer per week met de Deeltaxi;
¾ 73% van de ondervraagden die gebruik maken van de Deeltaxi is tevreden tot zeer
tevreden over de Deeltaxi;
¾ 15% is niet tevreden.
Registratie van klachten levert 0,1% op van het totaal aantal uitgevoerde ritten. Er lijkt een
discrepantie tussen de resultaten van de enquête (15% ontevredenheid) en de
geregistreerde klachten. Het vermoeden bestaat dat relatief weinig Wvg-cliënten een
schriftelijke klacht indienen, waardoor veel ontevredenheid als het ware ‘onzichtbaar’ blijft.
De geregistreerde klachten worden niet uitgesplitst naar categorie reiziger.
De standaard ophaalservice (zichtbaar voor de chauffeur) en de vastgestelde instaptijd
(2 minuten) blijkt voor veel gehandicapten praktisch onhaalbaar.

10.4

Financieel beheer

Velen omschrijven de financiële situatie van de Wvg als zorgwekkend. Alle geïnterviewden
onderkennen met name het risico van financiële onbeheersbaarheid.
Als reden hiervoor voert men voornamelijk aan het vraaggerichte karakter van de regeling.
Er worden geen demografische ontwikkelingen in kaart gebracht noch wordt onderzoek
gedaan naar de verwachte toename van het beroep dat op de Wvg zal worden gedaan. Het
is moeilijk om prognoses te maken over de toename van de vraag en de financiële impact
die deze groei zal hebben. Het aantal aanvragen en toekenningen zijn in de afgelopen jaren
blijvend toegenomen. Er worden geen specifieke kengetallen of indicatoren voor doeltreffendheid en doelmatigheid gebezigd.
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Het hoofd afdeling Zorg is budgethouder. Het budget wordt primair gebaseerd op het budget
van het voorgaande jaar. De overschrijdingen op het Wvg-budget waren de afgelopen jaren
fors (18% in 2001 en 36% in 2002). In de begroting 2005 is het budget verhoogd met € 1,2
miljoen ten opzichte van de begroting 2004. De verwachting is dat de realiteitswaarde van de
begroting 2005 groter is dan in voorgaande jaren. Verklaringen die voor de kostenstijgingen
worden gegeven zijn:
 toename van het beroep op de Wvg door toenemende vergrijzing;
 stijging kapitaallasten;
 duurdere woningaanpassingen;
 toename aantal indicaties;
 foutieve ramingen.
Voorgesteld wordt om de forfaitaire vergoeding voor vervoer af te schaffen, hetgeen een
besparing van € 680.000,- betekent.
Het budget van het collectief vervoer is volledig geïncorporeerd in het Wvg-budget.
Met alle externe partijen vindt afrekening op declaratiebasis plaats. Basis hiervoor zijn de
rapportages van de externen over de geleverde prestaties (soms periodiek gebundeld,
anders per opdracht). Met de externe partijen zijn vaste prijsafspraken gemaakt of er worden
van tevoren offertes ingediend.
De gemeente schaft de door Ligtvoet geleverde hulpmiddelen aan. Deze worden geactiveerd
en in vijf jaar afgeschreven. De aankoop van het uitstaande bestand in 2001 zou volgens
berekeningen van destijds financieel voordeel moeten opleveren. Over de realisering hiervan
is niet gerapporteerd.
De kosten van onderhoud en reparaties van hulpmiddelen zijn begrepen in het all-in
onderhoudscontract met Ligtvoet.
De uitvoering van de Wvg kent een sterke sociale insteek, zowel beleidsmatig als qua
attitude bij betrokken medewerkers. Overeenkomstig het gestelde in de wet staat de klant
centraal en wordt maatwerk per klant als uitgangspunt gehanteerd.
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11

Algemene conclusies

11.1

Doeltreffendheid

Door het ontbreken van een SMART geformuleerde doelstelling kan geen eenduidige
conclusie over de doeltreffendheid van het Wvg-beleid worden getrokken. Het rekenkameronderzoek heeft diverse inzichten opgeleverd die een indicatie over doeltreffendheid geven.
Beleidsprioriteiten.
De beleidsprioriteiten die zijn gekozen moeten waarborgen dat zo goed mogelijk wordt
tegemoetgekomen aan het bereiken van de doelgroep. Enkele evidente beleidsprioriteiten
worden hieronder uiteengezet.
De gemeente Venlo hanteert een ruim Wvg-beleid. Dit blijkt uit de Wvg Tussenrapportage
van de rekenkamer in januari 2004, waarin geconcludeerd is dat de gemeente aan de
juridische ondergrens van de zorgplicht voldoet en op een aantal onderdelen een ruimer
beleid heeft geformuleerd. Het belangrijkste voorbeeld is de toekenning van een forfaitaire
vergoeding voor collectief vervoer van € 363,00 per jaar. In het kader van de ombuigingsoperatie 2005-2008 wordt overigens voorgesteld om deze vergoeding af te schaffen.
Een andere beleidsprioriteit waarvoor gekozen is, betreft het feit dat geen eigen bijdragen
van Wvg-cliënten worden gevraagd. Er wordt alleen een inkomensgrens gehanteerd bij de
financiële tegemoetkoming vervoerskosten. Er worden geen gemaximeerde vergoedingen
gehanteerd hetgeen voor de cliënt een grotere bestedingsvrijheid inhoudt.
Uit de enquête onder de Wvg-cliënten blijkt dat zij het Venlose beleid als gemiddeld tot
ruimhartig beoordelen. De respondenten waarvan de aanvraag is afgewezen beoordelen het
Wvg-beleid als gemiddeld.
Doeltreffendheid van de voorzieningen.
Een andere indicatie voor doeltreffendheid (zoals in de onderzoeksvragen gedefinieerd)
betreft het feit of voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die daarvoor in aanmerking
komen. Uit de enquête onder de Wvg-cliënten blijkt dat bij vier van de vijf cliënten de
aanvraag volledig is toegekend. De meeste Wvg-cliënten zijn van mening dat zij geheel of
grotendeels de juiste voorziening(en) hebben gekregen. 4% is van mening dat zij niet de
juiste voorziening(en) hebben gekregen.
Over het algemeen zijn de Wvg-cliënten van mening dat de voorzieningen in voldoende mate
bijdragen aan hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het gemiddeld rapportcijfer dat zij
hiervoor toekennen is een 8. Slechts 2% geeft aan dat de voorzieningen geen enkele
bijdrage hieraan leveren.
Over de mate waarin de doelgroep bereikt wordt, kan op basis van dit onderzoek geen
uitspraak worden gedaan. Er wordt geen actief beleid gevoerd om de Wvg onder de
doelgroep bekend te maken; volstaan wordt met passieve informatieverstrekking aan de
burger. Voor het doen van een aanvraag hoeft men niet aan specifieke criteria te voldoen;
iedere aanvrager heeft recht op het in behandeling nemen van zijn/haar vraag.
Het bureau Wvg hanteert als uitgangspunt maatwerk per klant.
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Uit de enquête blijkt dat 15% van de Wvg-cliënten het niet eens was met de beslissing. Van
alle respondenten heeft 11% bezwaar ingediend.
Van de afgewezen aanvragers is 58% het niet eens met de beslissing. 16% van alle
respondenten een bezwaar ingediend.
Blijkens de enquêtes heeft een persoon die bezwaar indient een redelijke kans van slagen
dat het besluit wordt herzien. De gemeentelijke administratie laat een toekenningspercentage van gemiddeld één op vijf zien. Dit is de afgelopen 3 jaar toegenomen.
Uit het onderzoek is niet gebleken dat er doelgroepen zijn die structurele ontevredenheid
vertonen.
Door de Gehandicaptenraad wordt ervan gewag gemaakt, dat de doelgroep (in grote mate)
afhankelijk is van de voorziening(en) en over het algemeen voorzichtig zijn in hun meningsuiting daaromtrent. Daarnaast kan ook de kwetsbare situatie voor veel gehandicapten een
verklaring zijn waarom relatief weinig personen bezwaar indienen. Emoties spelen voor de
doelgroep een belangrijke rol.
Beleidsevaluatie.
In de Wvg-verordening is bepaald dat het beleid eenmaal per twee jaar geëvalueerd dient te
worden om de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk te beoordelen. De laatste
evaluatie dateert van 1998.

11.2

Doelmatigheid

Over het algemeen zijn zowel de cliënten als degenen die een afwijzing hebben ontvangen,
tevreden tot zeer tevreden over de manier waarop zij zijn behandeld door de gemeente en
het RIO.
Goedkoopst adequate voorziening.
Op basis van de onderzoeksgegevens kan geen uitspraak worden gedaan over het feit of de
goedkoopst adequate voorziening wordt geleverd. Enkele aspecten rondom de keuze voor
de goedkoopst adequate voorziening zijn afdoende geregeld, te weten:
 het RIO – als onafhankelijk, objectief indicatieorgaan – onderzoekt de aanvraag en
beoordeelt welke zorg of voorziening voor de cliënt passend en noodzakelijk is. Het RIO
heeft geen direct financieel belang bij de mate van toekenning van voorzieningen;
 leveranciers worden gecontracteerd na Europese aanbesteding en bovendien worden
deze gecontracteerd samen met regiogemeenten (meestal in Gewestverband).
Daar staat tegenover, dat twijfels omtrent (de levering van) de goedkoopst adequate
voorziening worden gevoed door de volgende feiten:
 er is een langdurige overeenkomst gesloten (5 jaar) voor de levering van hulpmiddelen
met één vaste leverancier. Het contract biedt weinig flexibiliteit voor de gemeente;
 de leverancier van de hulpmiddelen beheert de gebruikte hulpmiddelen die worden
ingenomen en beoordeelt de mogelijkheid van herverstrekking. Ze voert hiervan zelf de
administratie. Bovendien voert zij zelf de technische keuringen uit en verzorgt zij het
onderhoud. Naar de opvatting van de rekenkamer schuilt hierin een behoorlijk risico;
 de woningcorporaties selecteren zelf de bedrijven voor de offerteaanvraag ten behoeve
van de uitvoering van woningaanpassingen.
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Inrichting werkproces.
Zowel de gemeente als het RIO hebben het werkproces gestructureerd en in een
stroomschema vastgelegd. Aan de hand van enkele criteria maakt het RIO onderscheid
tussen vier soorten werkprocessen, van direct screening tot uitgebreide advisering.
Het advies van het RIO wordt getoetst door de gemeente. De gemeente wijkt bij een positief
indicatieadvies van het RIO niet af; negatieve adviezen worden soms wel overruled. In die
gevallen vindt geen informatieterugkoppeling naar het RIO plaats.
De rekenkamer is van oordeel dat dit een omissie in het proces is. Daarnaast is de
rekenkamer van mening dat het uit oogpunt van efficiency niet verstandig is om bij twee
instanties een cliëntdossier te beheren en up-to-date te houden.
Regiefunctie gemeente.
De gemeente heeft een groot aantal taken met betrekking tot de Wvg uitbesteed. De
zorgplicht en de verantwoordelijkheid met betrekking tot een doelmatige en doeltreffende
uitvoering van de Wvg rusten bij de gemeente. Dit vraagt om een sterke regiefunctie van
de gemeente. Bij de uitbesteding van taken aan externen is niet alleen een goed aanbestedingsproces van belang met als resultaat een deugdelijk contract waarin prestatieafspraken eenduidig zijn vastgelegd. Van de uitbestede taken dient ook een adequate
naleving voortdurend bewaakt te worden. Omdat iedere externe partner vanuit een ander
belang zijn taken met betrekking tot de Wvg uitvoert, dient de gemeente de kwaliteit van de
uitvoering en een efficiënte en effectieve werkwijze periodiek te monitoren met als doel om
de gehandicapte inwoners van Venlo optimaal te bereiken. De behoefte aan een sterke
regiefunctie wordt vergroot op het moment dat de portefeuillehouder Zorg niet langer in het
bestuur van het indicatieorgaan zitting heeft (1-1-2005).
Het ontbreken van een overeenkomst met de ‘grote’ woningcorporaties is tegen deze
achtergrond uit den boze. Zeker vanwege het substantiële aandeel van de kosten van
woningaanpassingen in het Wvg-budget.
De invloed van de gemeente op het woningbeheer, specifiek in relatie tot de Wvg, is zeer
gering. In de praktijk kan zelden een geschikte woning aan een Wvg-cliënt beschikbaar
worden gesteld binnen de periode van zes maanden.
Met de meeste externe partners voert de gemeente periodiek overleg, in de meeste gevallen
naar aanleiding van voortgangsrapportages. De rekenkamer is van mening dat de gemeente
over het algemeen de uitbestede processen op een adequate wijze volgt, maar zich daarbij
grotendeels laat leiden door de informatie die de externe partners beschikbaar stellen. Het
mag duidelijk zijn dat hierin een gevaar schuilt. Als voorbeeld noemen wij hier de prestatiegegevens van Ligtvoet over 2003, waarin volgens de rekenkamer de leverbetrouwbaarheid
positiever wordt voorgesteld dan daadwerkelijk het geval is.
Uitvoeringskosten.
Het percentage uitvoeringskosten ligt over vier jaar gemeten rond 17,5% waarbij door de
wijze van administreren niet alle uitvoeringskosten apart in beeld gebracht kunnen worden.
Er zijn geen referentiecijfers of benchmarks van andere gemeente over dit kengetal.
Op basis van de beschikbare gegevens kan geen uitspraak worden gedaan of een zo groot
mogelijk deel van het budget ten goede komt aan de verstrekking van de voorzieningen. Wel
kan worden geconcludeerd dat het aandeel uitvoeringskosten in het totale budget over een
periode van vier jaar niet toeneemt.
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11.3

Kwaliteit van de uitvoering.

De Wvg-cliënten kennen gemiddeld een waarderingcijfer van 8 toe aan de kwaliteit van de
voorzieningen. De wijze van informeren door zowel de gemeente als het RIO wordt over het
algemeen als voldoende tot goed beoordeeld.
Degenen die een afwijzing hebben ontvangen zijn iets minder tevreden over de informatieverstrekking. Desalniettemin is meer dan de helft tevreden over de uitleg van de gemeente in
hun beschikking. Eén derde van hen is niet tevreden over de uitleg.
Contracten.
De contracten die de gemeente heeft gesloten met de externe partners bevatten over het
algemeen diverse bepalingen omtrent de te leveren prestaties. Ook zijn de financiële
vergoedingen vaak gerelateerd aan de geleverde uitvoeringskwaliteit. Voor het niet
realiseren van termijnen voor de levering van hulpmiddelen kan de gemeente een boete
heffen en met de vervoerder is een bonus-malusregeling vastgesteld.
Doorlooptijden.
De gemeente registreert de doorlooptijden van de aanvragen. Uit de Wvg-administratie kan
worden afgeleid dat de gemiddelde afhandelingtermijn binnen de wettelijke periode ligt.
Blijkens de enquête geeft één op de tien ondervraagden aan dat de wettelijke termijn is
overschreden. De gemeente onderneemt diverse acties om de doorlooptijden zo kort
mogelijk te houden. Desalniettemin is de rekenkamer van mening dat overschrijding van de
doorlooptijd nauwlettend gescreend moet worden.
Gebruik van voorzieningen.
Voor alle indicaties is een onbepaalde geldigheidsduur van toepassing. In de praktijk vindt
zelden onderzoek naar het gebruik van voorzieningen plaats. Combinatie van deze factoren
vergroot de kans dat van sommige voorzieningen het gebruik laag is. De rekenkamer is van
oordeel dat de gemeente hierin inzicht zou moeten hebben. Binnen het te leveren maatwerk
zou een bepaalde geldigheidsduur van een indicatie en mogelijk een minimum gebruiksnorm
kunnen worden vastgesteld.
Deeltaxi.
Opvallend is dat de Wvg-cliënten niet intensief gebruik maken van de Deeltaxi blijkens de
enquête. Desgevraagd voert de Gehandicaptenraad hiervoor als mogelijke redenen aan dat
een deel van de Wvg-cliënten opgenomen is in een verpleeg- of verzorgingshuis en derhalve
geen gebruik maakt van de Deeltaxi, anderen maken gebruik van eigen vervoer (waaronder
bijvoorbeeld de scootmobiel), of vervoer wordt geregeld via bekenden of familie en
sommigen vinden het te duur. Niet onderzocht is of de praktische problemen zoals de korte
instaptijd voor cliënten een reden is om geen gebruik te maken van de Deeltaxi.
Uit de enquête kan worden afgeleid dat bijna driekwart van de gebruikers tevreden is over de
Deeltaxi; 15% is ontevreden.
Ditzelfde kan niet worden geconcludeerd op basis van de klachtenregistratie over de
Deeltaxi. Het klachtenpercentage ligt ver beneden deze percentages en ligt bovendien
beneden de norm (0,1% klachten geregistreerd bij een norm van 0,2%). Vermoed wordt dat
Wvg-cliënten relatief weinig schriftelijke klachten indienen. Volgens de Gehandicaptenraad
kunnen ingediende klachten worden teruggevoerd naar personen (zijn dus niet anoniem) en
zijn mensen bang voor repercussies. De rekenkamer is van oordeel dat de mogelijkheid
moet bestaan om klachten anoniem in te dienen. De ingediende klachten zijn tot nu toe
overigens niet uitgesplitst naar Wvg-reizigers en overigen.
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11.4

Financieel beheer

Het vraaggerichte karakter van de Wvg-regeling wordt veelal als oorzaak genoemd voor de
financiële onbeheersbaarheid. Desalniettemin wordt geen onderzoek gedaan naar demografische ontwikkelingen. Als reden hiervoor wordt aangevoerd, dat kwantitatieve gegevens
onvoldoende informatie verschaffen over de financiële impact.
Uit het bestuderen van de financiële verantwoordingsdocumenten van de afgelopen tijd
ontstaat al snel het beeld dat “dingen ons zijn overkomen”. Hiermee wordt gedoeld op
verklaringen die worden gegeven voor kostenstijgingen zoals bijvoorbeeld “toenemende
vergrijzing, foutieve ramingen en duurdere voorzieningen”. Het is niet meer dan een
verklaring waarom het budget ontoereikend was, zonder een diepgaande analyse van
oorzaak en gevolg.
De rekenkamer is van mening dat na tien jaar ervaring met de uitvoering van de Wvg de
gemeente over voldoende kwantitatieve en kwalitatieve gegevens moet kunnen beschikken
om een reële voorspelling voor de toekomst te kunnen doen. Zodat een prognose van het
verwachte beroep op de regeling vertaald kan worden naar het benodigde budget voor het
komende begrotingsjaar en de daarop volgende jaren.
Het moge voor zich spreken dat het WVg-budget niet langer ‘vertroebeld’ moet worden door
het budget van het collectief vervoer.
Ook de wijze waarop de kapitaallasten van de aangeschafte hulpmiddelen in de begroting
zijn verwerkt lijkt een verstorende factor in het Wvg-budget te zijn. Hiermee doelt de
rekenkamer op een vermeende discrepantie tussen de economische levensduur van het per
2001 aangekochte bestand en de technische levensduur daarvan. In dit kader bevreemdt het
de rekenkamer dat over het berekende financiële voordeel van deze aankoop achteraf niet
gerapporteerd is over de realisering daarvan.

11.5

Slotconclusie.

Het is onmiskenbaar dat de uitvoering van de Wvg-regeling een sterke sociale inslag heeft,
zowel beleidsmatig als qua attitude bij betrokken medewerkers. Bij het houden van de
interviews is het de rekenkamer opgevallen dat de sociale kant sterk wordt benadrukt door
degenen die direct betrokken zijn bij de daadwerkelijke uitvoering van de Wvg. Er worden
uitspraken gedaan als: “het is mensenwerk” en “de cliënt staat centraal”. Functionarissen die
op enige afstand van de dagelijkse uitvoeringspraktijk staan, en die bovendien vanuit een
meer economische invalshoek de regeling beschouwen, kijken op veel bedrijfsmatiger tegen
de Wvg aan: “werken met een taakstellend budget , hardere afspraken maken en stringenter
regels toepassen” zijn illustrerend.
De rekenkamer concludeert dat het sociale belang en het economisch belang van de Wvgregeling op gespannen voet met elkaar staan. Uit het onderzoek is gebleken dat het economisch belang in de afgelopen jaren secundair was. Het financiële plaatje was afgeleide van
het zorgniveau. Dit is illustrerend voor de wijze waarop voorzieningen worden verstrekt.
Kenmerkend voor het gevoerde beleid is dat geen eigen bijdragen aan Wvg-gerechtigden
worden gevraagd, er zijn nauwelijks financiële tegemoetkomingen die inkomensafhankelijk
zijn en er worden forfaitaire vergoedingen verstrekt in plaats van gemaximeerde vergoedingen. Dit komt de efficiency weliswaar ten goede, maar heeft voor de gemeente als gevolg
dat er niet of nauwelijks (financiële) drempels zijn om een voorziening aan te vragen.
Waar de afgelopen jaren het zwaartepunt bij de sociale benadering heeft gelegen, neemt de
rekenkamer een verschuiving waar naar een meer economische benaderingswijze (denk
bijvoorbeeld aan het recente voornemen om de forfaitaire vergoeding voor vervoer af te
schaffen).
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En daarmee lijkt de cirkel van dit onderzoek rond: aanleiding voor het onderzoek was immers
de jarenlange situatie van kostenstijgingen en budgetoverschrijdingen. De financiële
onbeheersbaarheid van de regeling baarde de rekenkamer zorgen. Op basis van het
onderzoek biedt de rekenkamer aanknopingspunten om een juiste balans te vinden tussen
de sociale aspecten van de regeling en een bedrijfseconomische benaderingswijze. De
uitspraak van verantwoordelijke functionarissen dat de begroting 2005 een grotere
realiteitswaarde heeft dan de afgelopen jaren, ondersteunt onze opvatting.
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Aanbevelingen

De wetgever heeft de gemeenten de verantwoordelijkheid opgedragen om voorzieningen te
verstrekken die verantwoord zijn, waaronder verstaan wordt dat deze doeltreffend, doelmatig
en cliëntgericht zijn. Het belang van een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de Wvg
door de gemeente is – zeker uit het oogpunt van de cliënt – evident.
Er kan weliswaar geen eenduidige uitspraak over de doeltreffendheid worden gedaan, maar
het onderzoek heeft zodanige inzichten opgeleverd dat de rekenkamer van oordeel is dat
sprake is van een redelijke mate van doeltreffendheid. Dit oordeel stoelen wij op de vastgestelde prioriteiten in het Wvg-beleid, de opvatting van de cliënten en de waardering die zij
over hun voorzieningen hebben gegeven.
Over een doelmatige uitvoering van de Wvg heeft de rekenkamer grote twijfels. De voornaamste argumenten waarop wij deze mening stoelen zijn:
 er zijn onvoldoende waarborgen die onomstotelijk bewijzen dat gekozen wordt voor de
goedkoopst adequate voorziening;
 er schort het nodige aan de regievoering door de gemeente (monitoren en controle);
 het beeld dat ten aanzien van de financiële onbeheersbaarheid een passieve attitude
wordt aangemeten.
Tegen deze achtergrond heeft de rekenkamer aanbevelingen geformuleerd die uit oogpunt
van doeltreffendheid en doelmatigheid de uitvoering van de Wvg beogen te verbeteren. De
rekenkamer hecht eraan te benadrukken dat deze verbetermaatregelen niet gericht zijn op
het ter discussie stellen van het recht op voorzieningen voor Wvg-gerechtigden.
De rekenkamer heeft de volgende acht aanbevelingen geformuleerd.
1. Periodieke evaluaties.
Het verdient aanbeveling om het Wvg-beleid periodiek te evalueren en de raad van deze
evaluaties in kennis te stellen, zoals in de verordening is vastgelegd. Om een adequaat
oordeel over de doeltreffendheid en de (maatschappelijke) effecten te kunnen geven, is
eerste vereiste om een doelstelling te formuleren die SMART is.
In de evaluaties zou tenminste aandacht besteed moeten worden aan het bereik van de
doelgroep, de effectiviteit van de regeling en een kwaliteitsmonitoring van uitbestede taken.
2. Versterken regiefunctie gemeente.
Het feit dat veel taken met betrekking tot de Wvg zijn uitbesteed vraagt in zijn algemeenheid
een sterke regierol van de gemeente. Specifiek worden hier genoemd:
 Sluit een contract met de woningcorporaties. In het kader van dit contract zou de mogelijkheid onderzocht moeten worden om de invloed van de gemeente op het woningenbeheer, specifiek in relatie tot de Wvg, te vergroten alsmede de invloed van de gemeente
op de kosten van de woningaanpassingen.
 Realiseer geautoriseerde koppeling van geautomatiseerde systemen. Er moet in feite
sprake zijn van één elektronisch dossier per cliënt waar alle betrokken partijen op een
verantwoorde wijze gebruik van kunnen maken. Autorisatie moet vanuit de gemeente
plaatsvinden.
 Vaar niet ‘blind’ op de informatieverstrekking van externen.
3. Beleidsmatige afwegingen en keuzes.
De rekenkamer adviseert de raad om te zoeken naar een juiste balans tussen het sociale
belang van de Wvg-regeling en het economische belang. De afwegingen en keuzes dienen
op een verantwoorde en cliëntgerichte wijze tot stand te komen. Het college van B&W zou
hiertoe het voorbereidend werk voor zijn rekening moeten nemen.
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Als voorbeelden in dit kader wil de rekenkamer noemen de afweging om inkomensgrenzen
toe te passen bij het toekennen van voorzieningen en het verstrekken van gemaximeerde
vergoedingen in plaats van forfaitaire vergoedingen.
4. Informatieverstrekking aan cliënten.
Gelet op de kwetsbare positie van de doelgroep en hun emotionele betrokkenheid bij de
Wvg-regeling wordt aanbevolen om de informatieverstrekking te optimaliseren. Voorbeelden van informatie die bij het versturen van de beslissing aan de cliënt standaard
meegezonden zouden moeten worden, zijn:
 formulier om bezwaar in te dienen met een duidelijke toelichting over de handelswijze
voor de cliënt;
 de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van de Gehandicaptenraad bij het bezwaaren beroeptraject.
5. Verbeteringen ten aanzien van het gebruik van de Deeltaxi.
Voorgesteld wordt om:
 op de cliënt afgestemde normen voor ophaalservice en instaptijd met de vervoerder
overeen te komen;
 het indienen van klachten voor Wvg-ers zo laagdrempelig mogelijk te maken en te
anonimiseren;
 de klachtenregistratie zodanig in te richten dat inzicht kan worden geboden in de mate en
de ernst van klachten specifiek van Wvg-reizigers.
6. Vergroting flexibiliteit in contracten.
De rekenkamer geeft in overweging om:
 te onderzoeken of het in alle gevallen zinvol is om de intake en indicatiestelling door het
RIO te laten uitvoeren en het RIO in alle gevallen bij de passing van het hulpmiddel
aanwezig te laten zijn;
 de inname van gebruikte hulpmiddelen, het depotbeheer, de verstrekking van gebruikte
hulpmiddelen en het beheer en administratie daarvan niet in één hand te leggen bij de
leverancier van de nieuwleveringen;
 met de leverancier van de hulpmiddelen flexibele prijsafspraken te maken, waarbij de
prijs afhankelijk wordt gesteld van de afnamehoeveelheid in een bepaalde periode (hoe
meer voorzieningen geleverd, des te lager de prijs).
7. Budgetbeheer.
 Splits het budget van het collectief vervoer van het Wvg-budget.
 Onderzoek de wijze van verantwoording van de kapitaallasten van de aangeschafte
hulpmiddelen in relatie tot de vervangingsinvesteringen.
 Streef naar realistische prognoses van het Wvg-budget op basis van inzicht in
demografische ontwikkelingen en ervaringsgegevens uit het verleden.
8. Geldigheidsduur indicatiestelling en optimaal gebruik voorzieningen.
Het verdient aanbeveling om voor sommige categorieën voorzieningen de mogelijkheid te
onderzoeken om niet direct een onbepaalde geldigheidsduur te verstrekken, maar eerst voor
een proefperiode.
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Reactie van het college van B&W

GEMEENTEBESTUUR
Aan de leden van de Rekenkamer
van de gemeente Venlo
Peperstraat 10
Venlo

uw kenmerk GEGRF
uw brief d.d. 22 december 2004
cliëntnummer
ons kenmerk PFZRG /
behandeld door Rovers, M.
doorkiesnummer 359 69 30
e-mail mjgrovers@venlo.nl
collegebesluit d.d. 18 januari 2005
bijlage(n)

onderwerp rapport Rekenkameronderzoek “Licht op zorgplicht”.

datum 18 januari 2005

Geachte leden van de Rekenkamer,
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van uw rapport “Licht
op zorgplicht” inzake de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg).
Onderstaand treft u onze reactie aan.
Wij waarderen en delen uw constatering dat er sprake is van een redelijke mate van
doeltreffendheid van de Wvg en adopteren uw ambitie voor een meer doelmatige wijze van
uitvoering. Daarbij merken wij op, dat ons niet duidelijk is op welke wijze u in uw onderzoek
bent ingegaan op de aspecten deregulering c.q. ontbureaucratisering.
Zoals u bekend is, zal naar verwachting per 1 januari 2006 gefaseerd de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd worden. Op 1 januari 2006 worden de
gemeenten waarschijnlijk gedeeltelijk verantwoordelijk voor de huishoudelijke verzorging (nu
AWBZ). Verwacht wordt dat in de loop van 2006 de Welzijnswet en de Wvg overgaan in de
WMO.
De aanbevelingen in uw rapport zullen wij dan ook in acht nemen bij de uitvoering van de
toekomstige WMO en voor zover mogelijk nog bij de uitvoering van de huidige Wvg.
Gekozen is om een schematische reactie te geven op de gedane aanbevelingen, zoals die in
hoofdstuk 12 van uw rapport zijn vermeld. We verwijzen hiervoor naar de bijlage.
De in uw rapport vermelde verbeterpunten zullen wij zo veel mogelijk in de reguliere
bedrijfsvoering meenemen.
Op deze plaats willen wij afzonderlijk vermelden dat wij op 14 december 2004 hebben
besloten om de forfaitaire vergoeding ingevolge de Wvg ter voorziening in de vervoerskosten
per 1 januari 2005 af te schaffen. De reden voor afschaffing is dat de vergoeding, zoals u in
uw rapport terecht opmerkt, de wettelijke zorgplicht ingevolge de Wvg te boven gaat.
Voor personen die reeds een forfaitaire vergoeding ontvangen, is een overgangsregeling
getroffen.
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De forfaitaire vergoeding in de vervoerskosten die wordt verstrekt aan de personen die deze
vergoeding ontvangen omdat ze, gelet op hun medische beperingen of persoonlijke
omstandigheden geen gebruik kunnen maken van de Deeltaxi blijft gehandhaafd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris

de burgemeester
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Bijlage bij reactiebrief van het college
Aanbeveling

Reactie

Actie

Gereed

1. Periodieke evaluatie.

De uitvoering van de Wvg wordt intern
periodiek geëvalueerd, middels o.a.
voortgangsgesprekken met de leverancier van
hulpmiddelen, het CIZ v/h RIO en de
Gehandicaptenraad. Deze evaluaties zijn
echter niet aangeboden aan de raad. O.g.v.
de planning en control cyclus wordt periodiek
aandacht besteed aan de stand van zaken
m.b.t. het budget.
Met de woningbouwcorporaties zijn diverse
schriftelijke werkafspraken vastgelegd. Het is
goed om deze vast te leggen in een
convenant of prestatiecontract dat voor alle
woningbouwcorporaties bindend is. Naar
verwachting zal dit echter niet leiden tot een
daling van de kosten m.b.t. de
woningaanpassingen.
Hierover is reeds met CIZ v/h RIO contact
gelegd. De privacy speelt hierbij een grote rol.
In onze eigen organisatie lopen wij hierbij zelfs
tegen problemen aan.
Wij varen niet blind op de informatie van
derden, doch matchen deze met onze eigen
administratie. Hierbij vermelden wij dat er ook
sprake is van een vertrouwensrelatie tussen
contractanten en gemeente.
Het college is van mening dat er reeds een
goede balans is tussen het sociale en het
economische belang en dat er derhalve geen
ingrijpende beleidswijzigingen hoeven plaats

In de toekomst de raad in kennis stellen van
de evaluaties.

n.v.t.

Sluiten van een convenant/prestatiecontract
met woningbouwcorporaties.

1-7-2005

Mogelijkheden tot koppeling verder
onderzoeken (met aandacht voor privacy).

1-7-2005

Onderzoeken of eigen administratie
voldoende informatie biedt en zonodig
optimaliseren.

1-7-2005

Thans geen actie behalve het voortzetten van
het onderzoek naar toepassing
inkomensgrens bij woonvoorzieningen.
Bij de invoering van de WMO eveneens

1-7-2005

2a. Contract
woningbouwcorporaties.

2b. Koppeling van
geautomatiseerde systemen.
2c. Informatieverstrekking van
externen.

3. Beleidsmatige afwegingen en
keuzes.
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1-1-2006

te vinden. Bij vervoersvoorzieningen wordt
reeds een inkomensgrens gehanteerd en er
wordt onderzocht of deze bij
woonvoorzieningen ook toegepast dient te
worden. M.b.t. de opmerking inzake het
verstrekken van gemaximeerde vergoedingen
i.p.v. forfaitaire vergoedingen is ons niet
duidelijk op welke praktijk dit is gestoeld.
4a. Meezenden formulier om
In iedere beschikking wordt geattendeerd op
bezwaar in te dienen.
de mogelijkheid van het indienen van een
bezwaarschrift . Dit achten wij toereikend.
4b. Ondersteuning door GRV bij
Het geven van ondersteuning achten wij een
bezwaar/beroep.
zaak van de GRV.
5a. Normen service Deeltaxi.
In het huidige contract met de vervoerder zijn
reeds servicenormen opgenomen. Dit contract
heeft een looptijd tot 1 januari 2006 en kan
eenmalig met een periode van 36 maanden
worden verlengd tot uiterlijk 31 december
2008. De vastgelegde eisen kunnen
tussentijds niet worden gewijzigd.
5b. Indienen klachten
Wij zijn van mening dat er voldoende
laagdrempelig
waarborgen zijn voor het indienen van een
maken/anonimiseren.
klacht m.b.t. Deeltaxi. Anonimiseren maakt
onderzoek naar klacht onmogelijk.
5c. Klachtenregistratie.
Door projectbureau kan op aanvraag een
overzicht verstrekt worden van de klachten
van Wvg-reizigers.
6a. Intake en indicatiestelling CIZ. Afspraak is gemaakt dat CIZ vanaf 1-2-2005
Inschakeling CIZ bij passing.
niet meer in alle gevallen bij passing aanwezig
is.
6b. Inname hulpmiddelen/depotbe- Het huidige contract heeft een looptijd tot 1 juli
heer.
2006.
6c. Prijsafspraken hulpmiddelen.

zoeken naar een juiste balans tussen het
sociale en het economische belang.

n.v.t.
n.v.t.
Bij de volgende Europese aanbesteding
wederom aandacht besteden aan eisen en
normen.

1-1-2009

n.v.t.

n.v.t.
Intake en indicatiestelling beoordelen bij
implementatie WMO.

Bij de volgende Europese aanbesteding zal
beoordeeld worden of er behoefte is om een
scheiding aan te brengen.
Het huidige contract heeft een looptijd tot 1 juli Eventuele kwantumkorting zal meegenomen
2006.
worden bij volgende Europese aanbesteding.
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1-1-2006
1-7-2006
1-7-2006

7a. Budget collectief vervoer.

Vertroebelt Wvg-budget.

7b. Kapitaallasten.

Mogelijk dat de hulpmiddelen in de toekomst
volledig verantwoord kunnen worden in het
jaar van aanschaf.
Tot op heden werden demografische
gegevens en landelijke gegevens niet
meegenomen bij de vaststelling van het Wvgbudget.
Ingevolge de Wvg worden slechts
voorzieningen toegekend indien deze
langdurig noodzakelijk zijn. Voor tijdelijke
voorzieningen wordt verwezen naar de uitleen
van het Groene Kruis.

7c. Prognose Wvg- budget.

8. Gebruik voorzieningen.
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Onderzoek instellen naar overheveling bij
begroting 2006.
Onderzoek instellen naar wijze
verantwoording bij begroting 2006.
Bij begroting 2006 e.v. trachten o.g.v.
demografische - en ervaringsgegevens goed
inzicht te verkrijgen in het benodigde budget.

1-1-2006
1-1-2006
1-1-2006

Onderzoek instellen naar de mogelijkheid om 1-7-2005
de cliënt -nadat enige tijd sedert de
verstrekking van de voorziening verstreken iste benaderen met de vraag naar het gebruik
van de voorziening.
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Reactie van de Gehandicaptenraad Venlo

Secretariaat: Maaskade 53, 5911 EZ VENLO
Rabobank: 17.38.19.214
www.gehandicaptenraadvenlo.nl
Ref.: NA/05-01.GR
Venlo, 2 februari 2006

Rekenkamer gemeente Venlo
T.a.v. de heer R. Lamberts s.t.
Postbus 3434
5902 RK VENLO

Geachte
Allereerst wil ik namens de Gehandicaptenraad Venlo (GRV) mijn waardering uitspreken voor dit
onderzoek in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) in de gemeente Venlo.
Duidelijk moge zijn dat we er, als het gaat om de belangen van mensen met een functiebeperking en
chronisch zieken in de gemeente Venlo, nog lang niet zijn. Voor de GRV staat hierbij voorop dat
uitgangspunt bij de uitvoering van de Wvg moet zijn: ”Deelname aan het maatschappelijk leven op
basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten”. Dit uitgangspunt is bij de
totstandkoming en uitvoering van de Wvg in de gemeente Venlo nog geen automatisme. Het doet ons
echter deugd dat het wel aanwezig is, zoals geconstateerd wordt aan het slot van de algemene
bevindingen (pag.46); echter helaas weer teniet wordt gedaan door de opmerking in de Slotconclusie
op pag. 51 laatste regel.
De GRV deelt daarom ten volle de aanbevelingen uit dit onderzoek onder hfd.12.
De gemaakte opmerkingen vanuit het overleg tussen de Rekenkamer en de GRV op 8 december 2004
werden reeds ten dele in dit onderzoeksrapport verwerkt.
De te maken opmerkingen van de GRV zijn gedaan aan de hand van de Algemene bevindingen (hfd.
10) en de Algemene Conclusies (hfd. 11).
Ad 10. Algemene Bevindingen.
10.1. Doeltreffendheid.
Het schort in de gemeente Venlo aan informatievoorziening als het gaat om Wvg in het bijzonder en
gehandicaptenbeleid in het algemeen.. Als het gaat om Wvg vindt de GRV de
6 ½ regel informatie in de gemeentegids echt ontoereikend. De gemeente dient de
eindverantwoordelijkheid te hebben als het gaat om vergaring en verspreiding van informatie over
levensomstandigheden van mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. De GRV pleit voor
een aparte bladzijde van de gemeentegids voor duidelijke en adequate informatie van deze doelgroep.
De GRV vraagt dan ook van de Gemeente ondersteuning bij het bereiken van onze doelgroep.
Ad 10.2. Doelmatigheid
De GRV vraagt zich af waarom er geen gebruik gemaakt is bij het onderzoek van de gegevens van het
projectbureau Deeltaxi, waarvan de GRV graag het jaarplan zou willen ontvangen.
Bij de onderhandelingen van het vervoerscontract ziet de GRV eveneens een adviserende rol voor haar
weggelegd en ontvangt dus graag een uitnodiging voor deze onderhandelingen.
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Wat betreft de inrichting werkproces vraagt de GRV om de RIO opdracht te geven niet alleen de cliënt
het schriftelijk advies toe te zenden bij afwijzing, maar dit ook te doen bij toezegging, zodat de cliënt
weet wat er bij beschikking wordt geadviseerd.
Ad 10.3. Kwaliteit van de uitvoering.
In de praktijk blijkt grote onduidelijkheid over het aanvragen van een begeleider bij deelname aan de
Deeltaxi. Het telefoonnummer in de brochure blijkt niet altijd te voldoen.
Wat betreft de voorlaatste alinea op pag. 45: “De standaard ophaalservice………… onhaalbaar”. De
GRV zal het op zich nemen hierin in overleg met het projectbureau Deeltaxi verbetering aan te
brengen.
Ad 11. Algemene Conclusies.
Ad 11.1 Doeltreffendheid.
Te betreuren valt dat inmiddels door het College op puur economische redenen besloten is de
forfaitaire vergoeding nu reeds af te schaffen, ondanks een door de GRV inhoudelijk gemotiveerd
negatief advies over dit voornemen.
Wij vragen de Gemeente zich te houden aan de Wvg-verordening als het gaat om de voorgeschreven
evaluatietermijnen.
Ad 11.4. Financieel beheer.
Voor de GRV is het niet te rijmen dat de Rekenkamer niet op de hoogte is van de door de Tweede
Kamer ingestelde “Gemeentelijke compensatieregeling gehandicapten en chronisch zieken”, groot 111
miljoen EURO! De gemeenten hebben dit bedrag (voor Venlo ongeveer 450.000 EURO) in 2004
ontvangen voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand. Er is, zo blijkt bij navraag van de GRV bij
de Rekenkamer, geen geld uit deze pot aan deze doelgroep te zijn besteed. De GRV zal het College
hierop nog bevragen.
Met inbegrip van de hierboven gemaakte opmerkingen onderschrijft de GRV volledig de in hoofdstuk
12 gedane aanbevelingen, waarbij zij zich bereid verklaart, daar waar mogelijk, de totstandkoming van
deze aanbevelingen mede te bevorderen.
Namens de GRV,
N.G.M.K. Arets, voorzitter.
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Nawoord rekenkamer

Het feit dat zowel het college van B&W als de Gehandicaptenraad Venlo (GRV) zich in grote
lijnen verenigen met de conclusies van de rekenkamer, stemt ons positief.
Het college geeft aan dat zij de aanbevelingen in het rapport in acht neemt bij de uitvoering
van de Wvg en de toekomstige WMO. Dat het college in de reactie op vele onderdelen
concrete acties toezegt en deze verbindt aan een bepaalde termijn, waardeert de rekenkamer. Verder heeft het college reeds concreet actie ondernomen, zoals bijvoorbeeld het
besluit om het RIO (CIZ) niet automatisch in te schakelen bij de passing van hulpmiddelen
(aanbeveling 6a).
De Gehandicaptenraad geeft aan dat zij de aanbevelingen van de rekenkamer ten volle deelt
en, daar waar mogelijk, de totstandkoming van de aanbevelingen mede wil bevorderen.
Hierna gaat de rekenkamer nader in op de ontvangen reacties.
Reactie van het college van B&W
Algemeen.
De opmerking van het college dat hen niet duidelijk is op welke wijze de rekenkamer in het
onderzoek is ingegaan op de aspecten deregulering c.q. ontbureaucratisering kunnen wij niet
plaatsen. Het onderzoek had tot doel om een oordeel te geven over de doeltreffendheid en
doelmatigheid van het beleid en de uitvoering van de Wvg. De aanbevelingen van de rekenkamer zijn er niet op gericht om regels en procedures onnodig ingewikkeld te maken of
bureaucratie in de hand te werken. Integendeel.
1. periodieke evaluatie.
Het college zegt toe om de raad in de toekomst in kennis te stellen van de evaluaties. Zij
geeft echter niet aan op welk moment en in welke frequentie zij dit zal doen.
Als randvoorwaarde voor het monitoren van de effectiviteit van de regeling geldt dat de raad
– op voordracht van het college – helder en bij voorkeur meetbaar aangeeft welk (maatschappelijk) doel hij met de uitvoering van de Wvg voor ogen heeft. Naarmate de doelstelling
meer SMART geformuleerd is, des te beter kan achteraf een oordeel over de (maatschappelijke) effecten worden gegeven.
2a. contract woningbouwcorporaties.
De rekenkamer is van mening dat het voorbarig is om de verwachting uit te spreken dat een
contract met de woningbouwcorporaties niet zal leiden tot een daling van de kosten van
woningaanpassingen. Een prestatiecontract is juist een middel om de overeengekomen
afspraken, waaronder prijsafspraken, vast te leggen. De prijsafspraken komen tot stand door
onderhandelingen te voeren. In deze onderhandelingen moet de gemeente streven naar een
optimale beheersing van de kosten en vergroting van de invloed op het woningenbeheer
voor (potentiële) Wvg-cliënten.
2c. informatieverstrekking van externen.
In dit kader wil de rekenkamer het gezegde: ‘vertrouwen is goed, controle is beter’
benadrukken.
3. beleidsmatige afwegingen en keuzes.
Het college is van mening dat geen ingrijpende beleidswijzigingen hoeven plaats te vinden.
Het is evenwel mogelijk dat het onderhavige rekenkameronderzoek voor de raad een ander
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licht op het vastgestelde beleid werpt, of dat de toekomstige evaluaties (zie punt 1) aanleiding geven om het beleid te heroverwegen.
De opmerking inzake het verstrekken van gemaximeerde vergoedingen in plaats van forfaitaire vergoedingen is voor het college niet geheel duidelijk. De rekenkamer heeft dit als
voorbeeld gebruikt voor beleidsmatige afweging en specifiek gedoeld op de forfaitaire
vergoeding voor vervoerskosten. Omdat in de tussentijd besloten is om deze vergoeding per
1-1-2005 af te schaffen is dit voorbeeld niet meer relevant.
4a. meezenden bezwaarschriftenformulier.
De rekenkamer heeft dit als voorbeeld genoemd om de informatieverstrekking aan de cliënten te optimaliseren, juist vanwege de kwetsbare positie van de doelgroep. In dit verband
wijzen wij op één van de uitgangspunten van de wet om procedures zo min mogelijk belastend voor de cliënt te maken. Ook is voorgeschreven dat de gemeente duidelijkheid moet
verschaffen over de mogelijkheden van bezwaar, beroep en klachten. De praktijk zal uitwijzen of het meezenden van een bezwaarformulier vanuit het oogpunt van de cliënt
wenselijk is. De Gehandicaptenraad kan hierin een rol spelen.
4b. ondersteuning door GRV.
Het college acht het geven van ondersteuning een zaak van de GRV. Daarmee is de rekenkamer het eens, maar wij zijn van mening dat de gemeente daarin een rol zou kunnen spelen door de cliënten te informeren over de mogelijkheden ter zake.
5a. normen service Deeltaxi.
Blijkens de reactie van het college kunnen de vastgelegde eisen niet tussentijds worden
gewijzigd. Dit betekent dat de bestaande normen de komende vier jaar (tot 1-1-2009) geldig
blijven. Het is te betreuren dat het huidige contract weinig flexibiliteit biedt voor de gemeente
(zie in dit kader aanbeveling nr. 6). Dit gegeven maakt het des te pregnanter om de naleving
van de servicevoorwaarden door de vervoerder permanent te monitoren.
Daarnaast is de rekenkamer van oordeel dat het college toch een poging zou moeten ondernemen om tussentijdse wijziging in het contract bespreekbaar te maken, specifiek voor wat
betreft de geldende instaptijd voor gehandicapten en de praktijkervaringen daarmee.
5b. klachten Deeltaxi.
De rekenkamer deelt de opvatting van het college niet dat er voldoende waarborgen zijn om
een klacht m.b.t. de Deeltaxi in te dienen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het
door Wvg-cliënten als een drempel wordt ervaren dat deze klachten niet anoniem zijn. In dit
kader speelt de afhankelijkheid van de vervoersvoorziening voor de cliënt alsook hun emotionele betrokkenheid een belangrijke rol. De rekenkamer blijft van mening dat het indienen
van klachten over de Deeltaxi laagdrempelig en anoniem moet kunnen gebeuren.
De rekenkamer raadt aan om in de toekomstige evaluaties in het bijzonder aandacht te
besteden aan de uitvoering van het collectief vervoersysteem Deeltaxi met specifieke aandacht voor klachten(registratie) en kwaliteitsmonitoring.
6b. inname hulpmiddelen / depotbeheer.
Het college geeft aan dat bij de volgende aanbesteding (vóór 1 juli 2006) beoordeeld wordt
of er behoefte is om een scheiding aan te brengen tussen de leverancier van nieuwleveringen en degene die de gebruikte hulpmiddelen inneemt en beheert. De rekenkamer wijst er
nogmaals op dat hierin een behoorlijk risico van ondoelmatigheid schuilt. Tegen de achtergrond van de levering van de goedkoopst adequate voorziening is een onafhankelijk oordeel
over de technische staat van een hulpmiddel alsook het beheer en hergebruik ervan essentieel. Dit uitgangspunt staat ook als zodanig vermeld in het handboek Wvg (zie paragraaf
2.2.1 van het onderzoeksrapport), waarin tevens is opgenomen dat ‘naar objectieve maat-
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staven gemeten’ de goedkoopst adequate voorziening verstrekt moet worden. De objectiviteit is in het geding wanneer deze beide zaken in dezelfde hand liggen.
7. budgetbeheer.
De rekenkamer is benieuwd naar de concrete maatregelen die getroffen worden om bij de
begroting 2006 het budgetbeheer te verbeteren, alsook naar het effect daarvan.
8. gebruik van voorzieningen.
Het college geeft aan dat zij vóór 1-7-2005 een onderzoek zal instellen naar de mogelijkheid
om de cliënt te benaderen met de vraag naar het gebruik van de voorziening.
De rekenkamer merkt hierover het volgende op. In het licht van een meer doelmatige en
cliëntgerichte uitvoering van de Wvg is het met name van belang om een plan van aanpak
vast te stellen en uit te voeren ten aanzien van periodiek heronderzoek naar de passendheid
van de verstrekte voorzieningen en de klanttevredenheid. Over de effecten van dit beleid
dient aan de raad te worden gerapporteerd in de periodieke evaluaties (zie punt 1).
Reactie van de Gehandicaptenraad Venlo
Veel van de opmerkingen van de Gehandicaptenraad hebben betrekking op de uitvoering
van het beleid. Voorbeelden hiervan zijn de opmerkingen inzake de informatievoorziening in
de gemeentegids, het verzoek om een rol te spelen bij onderhandelingen over het vervoercontract en het toezenden van het advies van het RIO aan de cliënt. De uitvoering van het
beleid is opgedragen aan het college van B&W. Daarom raden wij het college aan om bij de
uitvoering van de Wvg – daar waar mogelijk - rekening te houden met de opmerkingen van
de Gehandicaptenraad.
Verder zijn twee opmerkingen van de Gehandicaptenraad gericht aan de rekenkamer.
Ten eerste vraagt de GRV zich af waarom bij het onderzoek geen gebruik is gemaakt van de
gegevens van het projectbureau Deeltaxi. De rekenkamer heeft wel degelijk gebruik gemaakt
van gegevens van het projectbureau. Enkele voorbeelden zijn de Managementrapportage
Deeltaxi over juni 2004, het tevredenheidsonderzoek Deeltaxi van april 2004 en het interview
met de leiding van het Projectbureau. Wij verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 8 alsmede bijlage I en II van dit rapport.
Ten tweede is het voor de Gehandicaptenraad niet te rijmen dat de rekenkamer niet op de
hoogte is van de door de Tweede Kamer ingestelde compensatieregeling gehandicapten en
chronisch zieken. De rekenkamer wijst erop dat zij het niet tot haar taak rekent om te
controleren of gelden die door het rijk beschikbaar worden gesteld voor een bepaald doel
door de gemeente Venlo daadwerkelijk worden besteed aan dat doel. Een dergelijke controle
valt binnen het werkterrein van de accountant en in diens verlengde de rekeningencommissie. De rekenkamer doet primair onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Bovendien zijn wij van mening dat
deze informatie geen ander licht op het onderzoek of de resultaten daaruit zou werpen.
Conclusie
Uit de reacties van het college en de Gehandicaptenraad concludeert de rekenkamer dat
aan het merendeel van onze conclusies en aanbevelingen verbeteracties zijn ontleend. Het
college geeft puntsgewijs aan welke concrete acties zij gaat ondernemen om verbetering in
de uitvoering van de Wvg te bewerkstelligen – een enkele actie is reeds ter hand genomen –
en de GRV biedt daarbij ondersteuning aan. Op enkele onderdelen is de rekenkamer nader
ingegaan of hebben wij accenten gelegd om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de
Wvg (verder) te verbeteren.
De reacties geven geen aanleiding om ons adviesrapport aan te passen. Wij volgen met
belangstelling de besluitvorming door de raad over de conclusies en aanbevelingen.
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Bijlage I Overzicht geraadpleegde dossiers, literatuur en dergelijke
Algemeen
e
 ‘Een verstrekkende wet 3: samenvatting’, Rapport over de 3 evaluatie van de Wvg, van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maart 2001.
 Benchmark Wvg rapportage over 2002 (uitgave maart 2003), inclusief ‘Vergelijken is
verbeteren’, het benchmarkrapport van de vergelijkingskring. ‘Brief op maat gemeente
Venlo’ d.d. 4-12-2002.
 Kerncijfers Wvg 2001, aantallen en kosten van verstrekte Wvg-voorzieningen (landelijke
cijfers) uitgaven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, december
2002.
 Protocol Wvg, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met
de VNG en gebruikersorganisaties, maart 2002.
Gemeente Venlo
 Handboek Wvg gemeente Venlo, versie 2, 1998-2003, actualisatie januari 2004,
Schulinck b.v.
 Procesbeschrijving Wvg gemeente Venlo, door Erik Thonen, versie 0.7 d.d. 15-7-2003.
 Besluit nadere regels verordening voorzieningen gehandicapten, in werking d.d. 25-62003.
 Raadsbesluit nr. 75 d.d. 30-5-2001 inzake het kopen van voorzieningen ingevolge de
Wvg.
 Jaarverslagen, jaarrekeningen, managementrapportages, bestuursrapportages,
programmabegrotingen, productenramingen en de nota “ruimte scheppen,
ombuigingsronde 2005-2008” van de gemeente Venlo.
 Diverse financiële overzichten opgesteld door het Bedrijfsbureau Publieks- en Facilitaire
Zaken van oktober 2004.
Inzake het RIO
Overeenkomst advisering Wet voorzieningen gehandicapten Stichting Regionaal
Indicatie Orgaan Noord-Limburg en de gemeente Venlo d.d. 24-12-1999.
 ‘Overgeleverd aan het RIO’ , RPCP’s signaleren knelpunten en complimenten over
indicatiestelling, Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg LOREP, 19-12004.
 Algemene informatiefolder van het RIO Noord-Limburg, uitgave juli 2003.
 Jaarverslag RIO-doelgroeppanel september 2002 – september 2003.
 Verslag klanttevredenheidsonderzoek RIO Noord-Limburg, over de maand oktober 2003.
e
 Managementrapportage RIO Noord-Limburg over het 1 halfjaar 2004, d.d. 27-7-2004.
 Diverse procesbeschrijvingen uit het RIO organisatie handboek.
 ‘Beslisboom Wvg selectie’, RIO Noord-Limburg, juli 2003.


Ligtvoet
Mantelovereenkomst nr. 201202 betreffende de koop van rolstoelen, bijbehorende
aanpassingen en overige Wvg voorzieningen tussen het Gewest Noord-Limburg
enerzijds en Ligtvoet BV te Waalre anderzijds d.d. 18-6-2001.
 Levertijdenoverzicht tot en met het vierde kwartaal 2003.
 Klanttevredenheidsondezoek Ligtvoet, kwartaal 3 / 2003.
 Overzicht van leveringen en termijnen 2002 en 2003.
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Deeltaxi
 Algemene informatiefolder inzake de Deeltaxi Noord-Limburg.
 Bestuursovereenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Deeltaxi Noord-Limburg d.d.
17-12-2002.
 Vervoersovereenkomst tussen de Provincie Limburg tezamen met het Gewest NoordLimburg en Munckhof Taxi BV betreffende de uitvoering van een collectief
vraagafhankelijk vervoerssystteem Deeltaxi Noord-Limburg d.d. 19-12-2002
(contractnummer EEG. 222330/JJO).
 Raadsbesluit nr. 182 d.d. 27-11-2002 inzake deelname aan het collectief
vervoerssysteem Deeltaxi Noord-Limburg.
 Managementrapportage Deeltaxi Noord-Limburg over juni 2004.
 Raadsinformatiebrief nr. 5 inzake Deeltaxi Noord-Limburg d.d. 23-12-2003 inclusief
managementrapportage Deeltaxi Noord-Limburg over oktober 2003.
 Tevredenheidsonderzoek Deeltaxi Noord-Limburg van april 2004.
Overige onderzoeken
‘Wvg in uitvoering’, rapport van de raadscommissie voor beleidsonderzoek gemeente
Gorinchem, februari 2002.
 Wvg toegepast in Waalwijk, rapport gemeentelijke rekenkamer, maart 2003.
 ‘Gemotoriseerde vrijheid’, artikel inzake een vergelijkend scootmobielonderzoek door de
Consumentenbond, november 2003.
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Bijlage II Overzicht gehouden interviews
Gemeente Venlo
Wethouder H. Janssen, portefeuillehouder Zorg
J.K. Broos, directeur dienst Publieks- en Facilitaire Zaken
Mevr. M. Rovers, beleidsmedewerker Wvg
Mevr. H. Kessels, toetser Wvg
Mevr. M. Smits, toetser Wvg
J. Peeters, financieel administratief medewerker Wvg
P. Hoeben, afdelingshoofd Juridische Zaken dienst Publieks- en Facilitaire Zaken
R. Janse, afdelingshoofd Bedrijfsbureau / dienstcontroller Publieks- en Facilitaire Zaken
J. Engelen, financieel consulent Bedrijfsbureau dienst Publieks- en Facilitaire Zaken
L. Peters, beleidsmedewerker sectie Verkeer & Vervoer dienst Stadsbeleid
Extern
W. Seegers, directeur RIO Noord-Limburg
Mevr. I. van Krugten, hoofd Verkoop, Ligtvoet B.V.
C. Wolfhagen, Projectbureau Deeltaxi Noord-Limburg
F. Martijn, 1e medewerker Voorbereiding & Beheer, Antares Woonservice
P. Peeters, manager Dienst Wonen, Woningstichting Venlo-Blerick
J. Thomassen, hoofd Onderhoud, Woningstichting Venlo-Blerick
Hoorzitting Gehandicaptenraad Venlo
N. Arets, voorzitter
Mevr. L. Keltjens
Mevr. P. Nelissen
P. Konings
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Bijlage III Resultaten uit de enquête onder Wvg-cliënten
Totaal 650 formulieren rondgebracht , waarvan er 40 niet te bereiken waren. Blijft over netto 610
formulieren.
Retour 541 formulieren is een respons van 88,7 %

V1 Uw leeftijd
Frequency
Valid

Missing

Valid Percent

jonger dan 65

116

21,4

23,1

65 jaar en ouder

387

71,5

76,9

Total

503

93,0

100,0

System

Total

Vraag 2:

Percent

38

7,0

541

100,0

voor welke voorzieningen heeft u een aanvraag ingediend en welke
voorzieningen werden toegekend?
2a deeltaxi (financiele tegemoetkoming)
Frequency

Valid

aangevraagd

Missing

Percent

Valid Percent

7

1,3

2,3

toegekend

270

49,9

90,0

afgewezen

23

4,3

7,7

Total

300

55,5

100,0

System

241

44,5

541

100,0

Total

2b financiele tegemoetkoming overig vervoer
Frequency
Valid

aangevraagd
toegekend
afgewezen

Missing

Valid Percent

4

,7

3,2

97

17,9

77,6

24

4,4

19,2

Total

125

23,1

100,0

System

416

76,9

541

100,0

Total
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2c rolstoel handbewogen
Frequency
Valid

Missing

aangevraagd

Percent

Valid Percent

5

,9

3,2

toegekend

151

27,9

95,6

afgewezen

2

,4

1,3

Total

158

29,2

100,0

System

383

70,8

541

100,0

Total

2d rolstoel elektrisch
Frequency
Valid

aangevraagd
toegekend
afgewezen
Total

Missing

System

Total

Percent

Valid Percent

1

,2

2,3

37

6,8

84,1

6

1,1

13,6

44

8,1

100,0

497

91,9

541

100,0

2e scootmobiel
Frequency
Valid

Missing

aangevraagd

Percent

Valid Percent

7

1,3

4,5

toegekend

145

26,8

92,4

afgewezen

5

,9

3,2

Total

157

29,0

100,0

System

384

71,0

541

100,0

Total

2f driewielfiets/tandem
Frequency
Valid

Total

Valid Percent

toegekend

19

3,5

82,6

afgewezen

4

,7

17,4
100,0

Total
Missing

Percent

System

23

4,3

518

95,7

541

100,0
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2g woonvoorz/-aanpassing
Frequency
Valid

aangevraagd

Missing

Percent

Valid Percent

11

2,0

3,3

toegekend

310

57,3

93,9

afgewezen

9

1,7

2,7

Total

330

61,0

100,0

System

211

39,0

541

100,0

Total

Het RIO

V3 Hoe bent u bij het RIO terecht gekomen
Frequency
Valid

Valid Percent

via een verwijzer

255

47,1

56,4

via bekende

107

19,8

23,7

43

7,9

9,5

via media

5

,9

1,1

via zorgloket

4

,7

,9

via gemeente

anders
Total
Missing

Percent

System

Total

38

7,0

8,4

452

83,5

100,0

89

16,5

541

100,0

V4 binnen welke periode vond het indicatiegesprek plaats
Frequency
Valid

108

20,0

21,4

van 2 tot 4 weken

202

37,3

40,0

van 4 tot 8 weken

88

16,3

17,4

meer dan 8 weken

32

5,9

6,3

weet niet
Total
System

Total

70

Valid Percent

binnen 2 weken

geen gesprek gehad

Missing

Percent
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9

1,7

1,8

66

12,2

13,1

505

93,3

100,0

36

6,7

541

100,0

V5 Door RIO geinformeerd over doorlooptijd
Frequency
Valid

Valid
Percent

helemaal niet

84

15,5

17,5

alleen over minimale doorlooptijd
alleen over maximale doorlooptijd

56
53

10,4
9,8

11,7
11,1

246

45,5

51,4

40

7,4

8,4

479

88,5

100,0

62

11,5

541

100,0

volledig op de hoogte gesteld
anders
Total
Missing

Percent

System

Total

V6 wat vindt u van de manier waarop het RIO u behandelt
Frequency
Valid

zeer goed

Valid Percent

93

17,2

19,1

goed

316

58,4

64,8

slecht

40

7,4

8,2

zeer slecht

17

3,1

3,5

weet niet/geen mening
Total
Missing

Percent

System

Total

22

4,1

4,5

488

90,2

100,0

53

9,8

541

100,0

V7 over voorwaarden op de hoogte gesteld door RIO
Frequency
Valid

zeer goed

Total

Valid Percent

42

7,8

9,7

goed

271

50,1

62,4

slecht

36

6,7

8,3

zeer slecht

18

3,3

4,1

weet niet/geen mening
Missing

Percent

67

12,4

15,4

Total

434

80,2

100,0

System

107

19,8

541

100,0
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V8 hoe op de hoogte gehouden door RIO
Frequency
Valid

zeer goed

Missing

Percent

Valid Percent

32

5,9

7,7

goed

227

42,0

54,4

slecht

48

8,9

11,5

zeer slecht

20

3,7

4,8

weet niet/geen mening

90

16,6

21,6

Total

417

77,1

100,0

System

124

22,9

541

100,0

Total

De beslissing op uw aanvraag
V 10 In welke mate is uw aanvraag toegekend
Frequency
Valid

volledig

Valid Percent

380

70,2

78,8

meer dan gevraagd

22

4,1

4,6

minder dan gevraagd

47

8,7

9,8

volledig afgewezen

19

3,5

3,9

anders

14

2,6

2,9

482

89,1

100,0

59

10,9

541

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

V11 In welke mate bent u tevreden over de uitleg bij de beslissing
Frequency
Valid

22

4,1

12,5

tevreden

86

15,9

48,9

ontevreden

34

6,3

19,3

zeer ontevreden

16

3,0

9,1

18

3,3

10,2

Total

176

32,5

100,0

System

365

67,5

541

100,0

Total

72

Valid Percent

zeer tevreden

weet niet/ geen mening
Missing

Percent
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V 12 Was u het eens met de beslissing van de gemeente
Frequency
Valid

Missing

ja

Percent

Valid Percent

379

70,1

84,8

nee

68

12,6

15,2

Total

447

82,6

100,0

System

Total

94

17,4

541

100,0

V13 Heeft u bezwaar ingediend tegen de beslissing
Frequency
Valid

Missing

ja

Percent

Valid Percent

41

7,6

10,6

nee

346

64,0

89,4

Total

387

71,5

100,0

System

154

28,5

541

100,0

Total

V14 Heeft het bezwaar geleid tot toekenning van andere voorziening
Frequency
Valid

Valid Percent

ja meer voorzieningen

5

12,2

13,2

ja andere voorzieningen

6

14,6

15,8

19

46,3

50,0

8

19,5

21,0

38

92,7

100,0

nee
anders
Total
Missing

Percent

System

Total

3

7,3

41

100,0

De gemeente
V15 De manier waarop gemeente mij behandelt mbt Wvg
Frequency
Valid

zeer goed

66

12,2

14,5

323

59,7

71,0

Slecht

30

5,5

6,6

4

,7

,9

32

5,9

7,0

455

84,1

100,0

86

15,9

541

100,0

weet niet/geen mening
Total
Total

Valid Percent

Goed
zeer slecht

Missing

Percent

System
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V16 De hoeveelheid informatie van gemeente
Frequency
Valid

zeer goed

Valid Percent

34

6,3

8,3

Goed

275

50,8

67,1

Slecht

52

9,6

12,7

zeer slecht

10

1,8

2,4

weet niet/geen mening
Missing

Percent

39

7,2

9,5

Total

410

75,8

100,0

System

131

24,2

541

100,0

Total

V17 De duidelijkheid van de informatie van de gemeente
Frequency
Valid

zeer goed

Valid Percent

31

5,7

7,8

goed

269

49,7

67,3

slecht

52

9,6

13,0

8

1,5

2,0

zeer slecht
weet niet/geen mening
Missing

Percent

40

7,4

10,0

Total

400

73,9

100,0

System

141

26,1

541

100,0

Total

V18 Binnen welke periode na aanmelding ontving u de beslissing van de gemeente
Frequency
Valid

binnen 8 weken

Missing

Valid Percent

224

41,4

49,1

van 8 tot 12 weken

78

14,4

17,1

meer dan 12 weken

45

8,3

9,9

weet niet

109

20,1

23,9

Total

456

84,3

100,0

85

15,7

541

100,0

System

Total

74

Percent
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De voorziening(en)
V20 Bent u van mening dat u de juiste voorziening(en) heeft gekregen
Frequency
Valid

Valid Percent

ja volledig

297

54,9

60,6

grotendeels

127

23,5

25,9

enigzins

42

7,8

8,6

nee in geheel niet

19

3,5

3,9

5

,9

1,0

490

90,6

100,0

51

9,4

541

100,0

anders
Total
Missing

Percent

System

Total

V21 In welke mate dragen alle voorzieningen tezamen bij aan uw zelfstandigheid & zelfredzaamheid
Frequency
Valid

Valid Percent

zeer grote bijdrage

148

27,4

31,4

voldoende bijdrage

248

45,8

52,5

52

9,6

11,0

8

1,5

1,7

geringe bijdrage
Geen bijdrage
Weet niet / geen mening
Total
Missing

Percent

System

Total

Vraag 22:

16

3,0

3,4

472

87,2

100,0

69

12,8

541

100,0

Geef een rapportcijfer van 0 - 10 voor de voorzieningen die u heeft, m.b.t.
de bijdrage die ze leveren aan uw zelfstandigheid & zelfredzaamheid

rapportcijfer z&z deeltaxi (financiële tegemoetkoming): gemiddeld 7,6

Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

0

6

2,2

2,7

2,7

1

4

1,5

1,8

4,5

2

3

1,1

1,3

5,8

3

1

,4

,4

6,3

4

4

1,5

1,8

8,0

5

13

4,8

5,8

13,8

6

21

7,8

9,4

23,2

7

40

14,8

17,9

41,1

8

49

18,1

21,9

62,9

9

25

9,3

11,2

74,1

10

58

21,5

25,9

100,0

Total

224

83,0

100,0

System missing

46

17,0

270

100,0
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Rapportcijfer z&z financiële tegemoetkoming overig vervoer: gemiddeld 7,3

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

0

1

1,0

1,4

1,4

2

2

2,1

2,9

4,3

3

1

1,0

1,4

5,8

4

1

1,0

1,4

7,2

5

4

4,1

5,8

13,0

6

10

10,3

14,5

27,5

7

14

14,4

20,3

47,8

8

20

20,6

29,0

76,8

9

5

5,2

7,2

84,1

10

11

11,3

15,9

100,0

Total

69

71,1

100,0

System

28

28,9

97

100,0

Total

Rapportcijfer z&z rolstoel handbewogen: gemiddeld 7,8

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

1

,7

,8

,8

2

1

,7

,8

1,6

3

2

1,3

1,6

3,2

4

2

1,3

1,6

4,8

5

13

8,6

10,3

15,1

6

12

7,9

9,5

24,6

7

15

9,9

11,9

36,5

8

33

21,9

26,2

62,7

9

13

8,6

10,3

73,0

10

34

22,5

27,0

100,0

Total

126

83,4

100,0

System

25

16,6

151

100,0

Total

Rapportcijfer z&z rolstoel elektrisch: gemiddeld 8,6

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

5

1

2,7

4,0

4,0

6

1

2,7

4,0

8,0

7

5

13,5

20,0

28,0

8

2

5,4

8,0

36,0

9

8

21,6

32,0

68,0

10

8

21,6

32,0

100,0

Total

25

67,6

100,0

System

12

32,4

37

100,0

Total

76
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Rapportcijfer z&z Scootmobiel: gemiddeld 8,8

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

2

2

1,4

1,7

1,7

3

1

,7

,8

2,5

4

1

,7

,8

3,3

5

2

1,4

1,7

5,0

6

2

1,4

1,7

6,6

7

10

6,9

8,3

14,9

8

30

20,7

24,8

39,7

9

8

5,5

6,6

46,3

10

65

44,8

53,7

100,0

Total

121

83,4

100,0

System

24

16,6

145

100,0

Total

Rapportcijfer z&Z driewielfiets/tandem: gemiddeld 7,9

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

3

1

5,3

6,7

6,7

6

2

10,5

13,3

20,0

7

4

21,1

26,7

46,7

8

1

5,3

6,7

53,3

9

3

15,8

20,0

73,3

10

4

21,1

26,7

100,0

Total

15

78,9

100,0

System

4

21,1

19

100,0

Total

Rapportcijfer z&z woonvoorziening/woningaanpassing: gemiddeld 8,2

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

0

1

,3

,4

,4

1

2

,6

,8

1,2

2

1

,3

,4

1,6

3

3

1,0

1,2

2,9

4

1

,3

,4

3,3

5

10

3,2

4,1

7,3

6

10

3,2

4,1

11,4

7

36

11,6

14,7

26,1

8

70

22,6

28,6

54,7

9

40

12,9

16,3

71,0

10

71

22,9

29,0

100,0

Total

245

79,0

100,0

System

65

21,0

310

100,0
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Vraag 23:

geef een rapportcijfer van 0 – 10 voor de voorzieningen die u heeft, met
betrekking tot de kwaliteit van het product.

Rapportcijfer kwaliteit rolstoel handbewogen: gemiddeld 7,5

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

0

3

2,0

2,2

2,2

1

1

,7

,7

2,9

2

3

2,0

2,2

5,1

3

2

1,3

1,5

6,6

4

2

1,3

1,5

8,1

5

12

7,9

8,8

16,9

6

11

7,3

8,1

25,0

7

17

11,3

12,5

37,5

8

38

25,2

27,9

65,4

9

20

13,2

14,7

80,1

10

27

17,9

19,9

100,0

Total

136

90,1

100,0

System

15

9,9

151

100,0

Total

Rapportcijfer kwaliteit rolstoel elektrisch: gemiddeld 8,2

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

0

1

2,7

3,7

3,7

5

1

2,7

3,7

7,4

6

2

5,4

7,4

14,8

7

3

8,1

11,1

25,9

8

7

18,9

25,9

51,9

9

4

10,8

14,8

66,7

10

9

24,3

33,3

100,0

Total

27

73,0

100,0

System

10

27,0

37

100,0

Total

78
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Rapportcijfer kwaliteit scootmobiel: gemiddeld 8,4

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

0

1

,7

,8

,8

2

1

,7

,8

1,5

3

2

1,4

1,5

3,1

4

3

2,1

2,3

5,4

5

3

2,1

2,3

7,7

6

6

4,1

4,6

12,3

7

15

10,3

11,5

23,8

8

31

21,4

23,8

47,7

9

17

11,7

13,1

60,8

10

51

35,2

39,2

100,0

Total

130

89,7

100,0

System

15

10,3

145

100,0

Total

Rapportcijfer kwaliteit driewielfiets/tandem: gemiddeld 7,8

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

5

3

15,8

16,7

16,7

6

1

5,3

5,6

22,2

7

3

15,8

16,7

38,9

8

4

21,1

22,2

61,1

9

4

21,1

22,2

83,3

10

3

15,8

16,7

100,0

Total

18

94,7

100,0

System

1

5,3

19

100,0

Total

Rapportcijfer kwaliteit woonvoorziening/woningaanpassing: gemiddeld 8,3

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

1

,3

,4

,4

2

2

,6

,8

1,3

3

2

,6

,8

2,1

5

5

1,6

2,1

4,2

6

9

2,9

3,8

7,9

7

33

10,6

13,8

21,8

8

79

25,5

33,1

54,8

9

43

13,9

18,0

72,8

10

65

21,0

27,2

100,0

Total

239

77,1

100,0

System

71

22,9

310

100,0
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Deeltaxi
V24 Hoe vaak maakt u gemiddeld gebruik van de Deeltaxi
Frequenc
y
Valid

dagelijks
enkele keren per week
1 keer per week

Missing

Percent

Valid Percent

8

1,5

1,7

105

19,4

22,4

69

12,8

14,7

weinig minder dan 1 keer per week

140

25,9

29,9

nooit

146

27,0

31,2

Total

468

86,5

100,0

73

13,5

541

100,0

System

Total

V25 Indien u wel met de Deeltaxi reist, in welke mate bent u tevreden over Deeltaxi
Frequency
Valid

zeer tevreden

50

9,2

14,9

35,9

57,9

ontevreden

38

7,0

11,3

zeer ontevreden

12

2,2

3,6

weet niet/ geen mening

41

7,6

12,2

Total

335

61,9

100,0

System

206

38,1

541

100,0

Total

80

Valid Percent

194

tevreden

Missing

Percent
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Ligtvoet
V26 heeft u 1 of meer voorziening van Ligtvoet
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Ja

225

41,6

nee

180

33,3

44,4

Total

405

74,9

100,0

System

136

25,1

541

100,0

Total

55,6

V27 levertijd na ontvangst beslissing gemeente

Valid

Missing

Frequency

Percent

Binnen 1 week

12

2,2

4,5

Binnen 2 weken

45

8,3

16,8

Binnen 4 weken

83

15,3

31,0

Meer dan 4 weken

65

12,0

24,3

Weet niet

63

11,7

23,5

Total

268

49,5

100,0

System

273

50,5

541

100,0

Total

Valid Percent

V28 Bent u tevreden over uitleg Ligtvoet
Frequency
Valid

zeer tevreden
tevreden
ontevreden

Missing

Percent

Valid Percent

67

12,4

25,9

164

30,3

63,3

9

1,7

3,5

zeer ontevreden

1

,2

,4

weet niet/ geen
mening
Total

18

3,3

6,9

259

47,9

100,0

System

282

52,1

541

100,0

Total

V29 Bent u tevreden over service Ligtvoet
Frequency
Valid

zeer tevreden

80

14,8

30,7

24,0

49,8

15

2,8

5,7

zeer ontevreden

9

1,7

3,4

weet niet/ geen
mening
Total

27

5,0

10,3

261

48,2

100,0

System

280

51,8

541

100,0

ontevreden

Total

Valid Percent

130

tevreden

Missing

Percent
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Beleid gemeente Venlo

V31 Wat is uw mening over het beleid van de gemeente m.b.t. het verstrekken van Wvg-voorzieningen
Frequency
Valid

zeer ruimhartig

Valid Percent

39

7,2

8,2

ruimhartig

176

32,5

37,0

gemiddeld

172

31,8

36,1

30

5,5

6,3

onder de maat
zeer onder de maat
weet niet/ geen mening
Total
Missing

Percent

System

Total

2

,4

,4

57

10,5

12,0

476

88,0

100,0

65

12,0

541

100,0

V32 Waarop baseert u deze mening
Frequ
ency
Valid

Missing
Total

82

mijn eigen ervaring
de geluiden van inwoners van Venlo
de geluiden van buiten Venlo
anders........
Total
System

Onderzoek Wvg

303
36
9
15
363
178
541

Percent

Valid
Percent
56,0
6,7
1,7
2,8
67,1
32,9
100,0

83,5
9,9
2,5
4,1
100,0

Bijlage IV Resultaten uit de enquête onder afgewezen aanvragen Wvg
V1. uw leeftijd
Frequency
Valid

jonger dan 65
jaar
65 jaar of
ouder
Total

Missing

System

Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

33

43,4

44,0

44,0

42

55,3

56,0

100,0

75

98,7

100,0

1

1,3

76

100,0

Vraag 2: voor welke voorzieningen heeft u een aanvraag ingediend?
2a Deeltaxi
Frequency

Percent

Valid

1

40

52,6

Missing

System

36

47,4

76

100,0

Total

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

2b Financiële tegemoetkoming overig vervoer
Frequency
Valid

1

Missing

System

Total

Percent

9

11,8

67

88,2

76

100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

2c rolstoel handbewogen
Frequency

Percent

Valid

1

14

18,4

Missing

System

62

81,6

76

100,0

Total

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

2d rolstoel elektrisch
Frequency
Valid

1

Missing

System

Total

Percent

7

9,2

69

90,8

76

100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0
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2 e Scootmobiel
Frequency

Percent

Valid Percent

Valid

1

17

22,4

Missing

System

59

77,6

76

100,0

Total

Cumulative
Percent

100,0

100,0

2f driewielfiets/tandem
Frequency
Valid

1

Missing

System

Total

Percent

Valid Percent

4

5,3

72

94,7

76

100,0

Cumulative
Percent

100,0

100,0

2g Woonvoorziening/aanpassing
Frequency

Percent

Valid Percent

Valid

1

40

52,6

Missing

System

36

47,4

76

100,0

Total

Cumulative
Percent

100,0

100,0

RIO
3 Hoe bent u naar het RIO verwezen
Frequency
Valid

Missing

Valid Percent

Cumulative
Percent

via verwijzer

27

35,5

44,3

44,3

via bekende

19

25,0

31,1

75,4

via gemeente

6

7,9

9,8

85,2

via de media

2

2,6

3,3

88,5

via de
wegwijzer
Anders

2

2,6

3,3

91,8

5

6,6

8,2

100,0

Total

61

80,3

100,0

System

15

19,7

76

100,0

Total

84

Percent
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4. binnen welke periode indicatiegesprek RIO
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

binnen 2 weken

13

17,1

17,8

17,8

vanaf 2 tot 4
weken
vanaf 4 tot 8
weken
meer dan 8
weken
geen
indicatiegesprek
plaatsgevonden
weet ik niet

17

22,4

23,3

41,1

14

18,4

19,2

60,3

9

11,8

12,3

72,6

9

11,8

12,3

84,9

11

14,5

15,1

100,0

Total

73

96,1

100,0

3

3,9

76

100,0

System

Total

5. informatie van RIO over looptijd
Frequency
Valid

helemaal niet
alleen over
minimale
doorlooptijd
alleen over
maximale
doorlooptijd
volledig op de
hoogte gesteld
anders
Total

Missing

System

Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

26

34,2

38,8

38,8

7

9,2

10,4

49,3

5

6,6

7,5

56,7

27

35,5

40,3

97,0
100,0

2

2,6

3,0

67

88,2

100,0

9

11,8

76

100,0

6. Hoe bent u door het RIO behandeld
Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

zeer goed

10

13,2

14,1

14,1

goed

39

51,3

54,9

69,0

slecht

10

13,2

14,1

83,1

zeer slecht

5

6,6

7,0

90,1

weet niet/geen
mening
Total

7

9,2

9,9

100,0

71

93,4

100,0

System

5

6,6

76

100,0
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7. In welke mate bent u door het RIO op de hoogte gesteld over voorwaarden
Frequency
Valid

zeer goed

Valid Percent

Cumulative
Percent

2

2,6

3,0

3,0

goed

38

50,0

57,6

60,6

slecht

12

15,8

18,2

78,8

zeer slecht

Missing

Percent

2

2,6

3,0

81,8

weet niet/geen
mening
Total

12

15,8

18,2

100,0

66

86,8

100,0

System

10

13,2

76

100,0

Total

8. bent u door het RIO op de hoogte gehouden over de voortgang
Frequency
Valid

zeer goed

Valid Percent

Cumulative
Percent

2

2,6

3,3

3,3

goed

32

42,1

53,3

56,7

slecht

10

13,2

16,7

73,3

zeer slecht

Missing

Percent

6

7,9

10,0

83,3

weet niet/geen
mening
Total

10

13,2

16,7

100,0

60

78,9

100,0

System

16

21,1

76

100,0

Total

De beslissing op uw aanvraag
10. Bent u tevreden over de uitleg van de gemeente over de beslissing
Frequency
Valid

zeer tevreden

Missing

Valid Percent

Cumulative
Percent

3

3,9

4,8

4,8

tevreden

33

43,4

52,4

57,1

ontevreden

10

13,2

15,9

73,0

zeer ontevreden

12

15,8

19,0

92,1

weet niet/ geen
mening
Total

5

6,6

7,9

100,0

63

82,9

100,0

System

13

17,1

76

100,0

Total

86

Percent
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11. Was u het eens met beslissing gemeente
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

ja

26

34,2

nee

36

Total

62

System

14

18,4

76

100,0

Total

Cumulative
Percent

41,9

41,9

47,4

58,1

100,0

81,6

100,0

12. Heeft u bezwaar ingediend tegen de beslissing
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ja

10

13,2

15,6

15,6

nee

54

71,1

84,4

100,0

Total

64

84,2

100,0

System

12

15,8

76

100,0

Total

13. Heeft uw bezwaar geleid tot toekenning andere voorzieningen
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ja

6

60,0

66,7

66,7

nee

3

30,0

33,3

100,0

Total

9

90,0

100,0

System

1

10,0

10

100,0

Total

De gemeente
14. Hoe bent u door de gemeente behandeld
Frequency
Valid

Missing
Total

zeer goed

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

5

6,6

7,6

7,6

goed

38

50,0

57,6

65,2

slecht

9

11,8

13,6

78,8

zeer slecht

3

3,9

4,5

83,3

weet niet/geen
mening
Total

11

14,5

16,7

100,0

66

86,8

100,0

System

10

13,2

76

100,0
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15. De hoeveelheid informatie van de gemeente
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

goed

38

50,0

64,4

64,4

slecht

8

10,5

13,6

78,0

zeer slecht

4

5,3

6,8

84,7

weet niet/geen
mening
Total

9

11,8

15,3

100,0

59

77,6

100,0

System

17

22,4

76

100,0

Total

16. De duidelijkheid van de informatie van de gemeente
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

goed

42

55,3

67,7

67,7

slecht

6

7,9

9,7

77,4

zeer slecht

6

7,9

9,7

87,1

weet niet/geen
mening
Total

8

10,5

12,9

100,0

62

81,6

100,0

System

14

18,4

76

100,0

Total

17. Binnen welke periode na aanmelding ontving u de beslissing
Frequency
Valid

Missing

Valid Percent

Cumulative
Percent

binnen 8 weken

34

44,7

50,7

50,7

vanaf 8 tot 12
weken
meer dan 12
weken
weet niet

10

13,2

14,9

65,7

5

6,6

7,5

73,1

18

23,7

26,9

100,0

Total

67

88,2

100,0

9

11,8

76

100,0

System

Total

88

Percent

Onderzoek Wvg

Het beleid van de gemeente
20. Wat is uw mening over het voorzieningenbeleid WVg van de gemeente
Frequency
Valid

Missing

zeer ruimhartig

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

1,3

1,4

1,4

ruimhartig

18

23,7

25,7

27,1

gemiddeld

22

28,9

31,4

58,6

onder de maat

8

10,5

11,4

70,0

zeer onder de
maat
weet niet / geen
mening
Total

7

9,2

10,0

80,0

14

18,4

20,0

100,0

70

92,1

100,0

6

7,9

76

100,0

System

Total

21. waarop baseert u deze mening
Frequency
Valid

Missing
Total

eigen ervaring

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

40

52,6

87,0

geluiden uit venlo

5

6,6

10,9

87,0
97,8

geluiden van
buiten venlo
Total

1

1,3

2,2

100,0

46

60,5

100,0

System

30

39,5

76

100,0
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Bijlage V Overzicht uitvoeringskosten
Overzicht kosten Wvg
(x € 1.000,--)

rekening
2002

rekening begroting begroting
2003
2004
2005 opmerking

Uitkeringen/verstrekkingen e.d.
kapitaallasten hulpmiddelen
onderhoud hulpmiddelen
woningaanpassingen
vervoersvergoeding
(fin.vergoeding)
collectief vervoer (Deeltaxi)
subtotaal
in procenten van totale kosten

1.086
1.769
983

1.348
484
1.983
763

1.089
512
1.840
780

1.589
510
2.500
800

2.323

2.295

1.778

1.861

6.161
81,8%

6.873
82,4%

5.999
81,9%

7.260
84,1%

468
33

448
34
233
747
9

411
29
200
688

484
59
207
625

1.471
17,6%

1.328
18,1%

1.375
15,9%

1)

2)

Uitvoeringskosten/overhead e.d.
advisering RIO
technische advieskosten Argonaut
regiekosten Deeltaxi (Projectbureau)
kosten eigen personeel
diverse uitvoeringskosten
subtotaal
in procenten van totale kosten
gemiddeld
totaal kosten

869

1.370
18,2%

2)
3)

17,5%
7.531
100,0%

8.344
100,0%

7.327
100,0%

8.635
100,0%

Opmerkingen:
1) de kosten van woningaanpassingen zijn inclusief begeleiding- en administratiekosten van de
Woningbouwverenigingen. Deze worden niet separaat geadministreerd.
Dure woningaanpassingen komen gedeeltelijk voor rekening van het rijk. Deze incidentele baten
zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen (deze worden ook niet begroot).
2) het collectief vervoerssysteem Deeltaxi is per 1-1-2003 ingevoerd. De kosten van collectief vervoer
in het jaar 2002 zijn inclusief de beheerskosten. Vanaf 2003 zijn deze separaat geadministreerd.
3) in de begroting 2005 zijn de kosten eigen personeel exclusief bovenformatieven.
De kosten eigen personeel omvatten de salariskosten inclusief toegerekende overhead van het
bureau Wvg plus een toerekening van Sociaal Juridische Zaken (i.v.m. bezwaar & beroep).
De personeelskosten van Verkeer & Vervoer (begeleiding collectief vervoer) en de afd. Welzijn
(t.a.v. RIO) worden niet ten laste van het Wvg-budget gebracht.
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