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Wmo: waar staan we? 

•  Wet is vastgesteld door EK, gepubliceerd in staatsblad, nadere 
regels bij RvS. 

•  Focuslijst Ministerie beveelt aan op 5 zaken te richten: 
•  Vastgesteld beleidsplan en verordening per 1-11-2014. 
•  Gemeentelijke organisatie kwalitatief/kwantitatief ingericht per 1-1-2015. 
•  Communicatie naar inwoners. 
•  Tbv passend/dekkend voorzieningenniveau inkoop op 1-10-2014 

afgerond. 
•  Toegang en cliëntondersteuning voor 1-11-2014 geregeld. 

•  . 



Input raadssessies 

-  Werksessies voorjaar raadsleden 6 gemeenten 
-  Uw input: 

-  Sturen via de voorkant (keukentafelgesprek) 
-  In het proces de burger meenemen 
-  Monitoring: wat is het effect van de gemaakte afspraken 
-  Democratisch proces: wat is het gevolg van mijn besluit? 

-  Wat vindt u verder belangrijk? 



Verordening Wmo 

•  Uitwerking keuzes uit addendum. 
•  Modelverordeningen VNG en Schulinck. 
•  Procesverordening: burger heeft recht op een zorgvuldig 

tweezijdig proces. 
•  Bovenwettelijke bepalingen m.b.t. second opinion en 

opvolging.  
 



Verordening Wmo 

•  Delegatie van bevoegdheden naar het college: 
–  Artikel 11 (PGB) 

•  Raad bepaalt hoofdlijn voor pgb en pgb voor personen uit het eigen 
netwerk, nadere uitwerking door college. 

–  Artikel 12 (eigen bijdrage) 
•  Raad maakt eigen bijdrage voor algemene en maatwerk-

voorzieningen mogelijk, college werkt details uit. 
–  Artikel 16 (waardering mantelzorgers) 

•  Bepalingen modelverordening waren dermate uitvoerend van 
karakter, dat gekozen is voor delegatie naar college. 



Addendum 

•  Aanvulling op beleidsplan Wmo 2012-2015. 
•  Inhoudelijke keuzes op een aantal thema’s. 
•  3 fasen: 

•  “Klaar voor de start” per 1-1-2015. 
•  “En nu verder” in 2015. 
•  2016-2018. 

•  2 schaalniveaus: 
•  Gezamenlijk 
•  Lokaal 
 



Keuzes M-H 

Toegang 
•  Keukentafelgesprek basis 
•  Gemeente heeft regie 
•  Noodsituatie? Crisisroute! 
•  Samenwerking Awbz, WLZ 

Inzet passende ondersteuning 
•  Verantwoordelijkheidsladder 
•  Hervorming van voorzieningen 



Keuzes M-H 

Voorzieningen (Al dan niet individueel, verschillende schaalniveau’s) 
•  Hulpmiddelen, vervoersmiddelen 
•  Woonvoorzieningen 
•  HBH  
•  Begeleiding: individueel, in groep, dagbesteding 
•  Opvang en onderdak, beschermd wonen 
•  Kortdurend verblijf en respijtzorg 
•  Compensatie bijzondere kosten door chronische ziekte/handicap 
•  Crisishulp en hulp bij GIA 
•  Inloop GGZ 



Keuzes M-H 

Kwaliteit 
•  Safe start (ofwel: basisnorm gerealiseerd)  per 1-1-2015. 
•  Landelijke eisen deels nog ontwikkeld, hier sluiten we bij aan. 
•  Basisnorm voorzieningen: veilig, doeltreffend, doelmatig, cliënt-

gericht, afgestemd op reële behoeften en op vormen van zorg/hulp. 
 

Vervoer 
•  Keuze voor continuïteit en overgangsjaar 2015. 
•  Na 2015 structurele inpassing.. 



Keuzes M-H 

Cliëntondersteuning 
•  Borging beschikbaarheid kosteloze, onafhankelijke cliëntondersteuning. 
•  Daartoe voortzetting subsidie MEE-organisatie in 2015.  

•  echter: cliëntondersteuning is breder dan MEE. 

•  In 2015 doorontwikkeling. 
•  24/7 luisterend oor landelijke aanbesteding. 
•  Tevens relatie AMKH. 
 



Keuzes M-H 

PGB 
•  Ja, tenzij (collectieve voorziening, regie). 
•  Door eigen netwerk eveneens ja, tenzij (mantelzorg). 

•  Zorgplan, Tariefdifferentiatie. 
 
Eigen bijdrage 
•  Inning via Cak: stapeling voorkomen. 
•  Geldt voor alle maatwerkvoorzieningen. 
•  Samenhang CER 



Keuzes lokaal 

Hulp bij het Huishouden 
•  Stelselwijziging per 1-1-2016 onderzoeken: 2015 als overgangsjaar. 
•  Mogelijkheden medio 2015 inzichtelijk. 
•  Draaiknoppen in huidige stelsel onderzoeken voor 2015: deels een 

lokale keuze…. 
•  Extra middelen rijk, aan te vragen voor 15-10-2014, hier trekken we 

samen in op. 



Lokaal 

Waardering mantelzorgers 
•  Gemene deler: behoefte aan ook andere vormen van waardering 

behalve materiële waardering. 



Lokaal 

Meerkosten zorg 
•  Via bestaande instrumenten fiscus. 
•  Via bestaande instrumenten gemeenten: collectieve zorgverzekering 

en collectieve aanvullende zorgverzekering (afkoop eigen risico!). 
•  Bijzondere bijstand. 
•  Monitoring….. 
•  Werkwijze. 
•  Verschil met name in beschikbaarheid middelen (voor compensatie 

of als alg. dekkingsmiddel). 


