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Onderwerp 
Beleidsplan Albrandswaard  Wmo 2015-2018  
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Het Beleidsplan Albrandswaard Wmo 2015-2018 vast te stellen, waarbij  de  

"kanteling"  leidend  is en de volgende uitgangspunten gelden:  
· Een integrale aanpak bij de toegang en bij de keuze van de oplossingen. 
·    Ontdekken van de eigen kracht en ontwikkelen van  'samenkracht'. 
·    Preventie door inzet van vrijwilligers om daarmee het volume van de zorg terug te brengen. 
· Preventie door inzet laagdrempelige voorzieningen zoals bv. een boodschappendienst. 
· Een maatwerkarrangement wordt  ingezet als voorgaande drie uitgangspunten niet 

voldoen. 
· 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur. 
· Kwaliteit borgen door het inzetten van klantervaringsonderzoek om de afspraken te 

monitoren. 
· Minder bureauwerk, meer tijd voor zorg. 

 
 
Inleiding 
Op 16 september 2013 heeft de raad van Albrandswaard de Uitgangspuntennota 2.0 AWBZ/Wmo 
vastgesteld. In die nota is opgenomen dat de “kanteling” uitgangspunt is bij de uitvoering van de Wmo. 
De Kanteling legt bij het zoeken naar het oplossen van een ondersteuningsvraag allereerst de 
verantwoordelijkheid bij de inwoner en zijn sociale omgeving. De missie is 'minder overnemen, maar 
wel ondersteunen én het vergroten en faciliteren van het zelf oplossend vermogen'. 
 
De Wmo 2015 is op 11 juli 2014 vastgesteld door de Eerste Kamer. De wet treedt per 1 januari 2015 
in werking. De wet schrijft voor dat de gemeente per 1 januari 2015 over een nieuw Wmo-beleidsplan 
en een nieuwe Wmo-verordening beschikt. Het beleidsplan en de verordening hebben niet alleen 
betrekking  op de nieuwe taken (begeleiding), maar betreffen alle voorzieningen in de Wmo.  
 
 
Beoogd effect 
Het nieuwe gemeentelijk Wmo-beleid stimuleert de participatie en zelfredzaamheid van de inwoners 
van Albrandswaard. Het draagt bij aan het versterken van de eigen kracht. Om te voorkomen dat er 
burgers tussen wal en schip vallen, is er de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk.  De burger 
heeft duidelijkheid over de belangrijkste spelregels die voor de toegang en de voorzieningen gelden. 
De uitvoering kan aan de slag om te zorgen dat de burger die een beroep op de gemeente doet, 
geholpen wordt. Op basis van het beleidsplan is  het contractbeheer, de monitoring en de sturing 
geregeld. 
 
 
Relatie met beleidskaders 
In 2012 is de Brede welzijnsvisie 2012-2015 vastgesteld. De thema's in deze visie sloten voor een 
deel aan bij de 'oude' Wmo en het 'oude' Wmo-beleidsplan en dat is ook bij de 'nieuwe' Wmo nog 
steeds het geval. De 'kanteling' is bijvoorbeeld uitgangspunt in zowel de Brede Welzijnsvisie als de 
nieuwe Wmo. Het actiepunt uit de welzijnsvisie: uitwerken van vrijwilligersbeleid, staat als onderwerp 
in de ontwikkelagenda van het nieuwe Wmo-beleidsplan.  
 
 



Argumenten 
1.1 Het beleidsplan is een uitwerking van de visie die de raad in 2013 met de uitgangspuntennota 
2.0  AWBZ Wmo heeft vastgesteld. 

Het beleidsplan werkt de geformuleerde uitgangspunten uit. De visie op de kanteling staat nog 
steeds centraal. Dit vormt de kern van het beleidsplan. Bij het persoonsgebonden budget is 
het trekkingsrecht (betaling via de Sociale Verzekeringsbank) inmiddels wettelijk vastgelegd.  

1.2 Het college stelt de raad voor om criteria voor het vaststellen van de maatwerkvoorziening 
vast te leggen in de verordening (in de toelichting) 
De criteria zijn in de toelichting bij artikel 3 van de verordening opgenomen. Het zijn geschikte 
criteria om nader af te bakenen in welke gevallen iemand een maatwerkvoorziening kan 
krijgen. Deze criteria sluiten aan bij de huidige praktijk in de AWBZ en bij de adviezen, die de 
VNG op dit punt heeft gegeven. 

1.3 Het college stelt de raad voor een apart tarief voor betaling van mensen uit het sociale 
netwerk bij persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk te maken omdat dit de doelmatige inzet 
van het pgb bevorderd. 
Op basis van maatwerk toestaan dat mensen uit het sociale netwerk (inclusief mantelzorgers) 
met een pgb betaald kunnen worden, als de hulp daarmee doelmatiger wordt uitgevoerd. Tot 
het sociale netwerk worden personen gerekend uit de huiselijke kring en andere personen met 
wie iemand een sociale relatie onderhoudt (familie, buren, vrienden, kennissen etc.). De 
beloning van het sociale netwerk blijft  beperkt tot die gevallen waar dit aantoonbaar tot betere 
en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is dan professionele zorg. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij die hulp die grotendeels bestaat uit toezicht, die soms 24 uur per 
dag nodig is. Mantelzorgers zijn toch al bij de cliënt aanwezig. 

1.4 Het college stelt de raad voor om te kiezen voor de collectieve zorgverzekering minima als  
compensatieregeling  chronisch zieken en gehandicapten. 
De afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de 
Compensatieregeling Eigen Risico (CER)  betreft een complex aan maatregelen, waarop de 
gemeente geen invloed heeft. De gemeente krijgt een zeer beperkt budget om een alternatief 
te bieden. Om de keuze te bepalen op welke manier de compensatie voor de meerkosten 
wordt vormgegeven, in het beleidsplan,  is een apart onderzoek gedaan naar mogelijke 
scenario's, aantallen en financiën. Zie de bijlage “beleidsnota compensatieregeling chronisch 
zieken en gehandicapten”, die ter informatie is bijgevoegd. Deze nota is voorgelegd aan de 
Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA). Het advies was gematigd positief. De 
MAA maakt zich zorgen over de praktische uitvoering, maar heeft geen principieel bezwaar 
tegen de keuze voor de collectieve zorgverzekering. De motivering voor de keuze is in het 
beleidsplan aangepast. De reactie van het college op het advies is als bijlage bijgevoegd. De 
uitkomst van de discussie is in het beleidsplan opgenomen.  

 de overige argumenten staan onder het kopje overige gevolgen. 
 
Overleg gevoerd met 
Het beleidsplan is in samenwerking met maatschappelijke partners tot stand gekomen 
De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA) heeft input geleverd tijdens het interactieve 
proces bij het opstellen van het beleidsplan. Er is de afgelopen maanden ook overleg gevoerd met 
Stichting Welzijn Albrandswaard, de huisartsen, aanbieders van zorg in de Wmo en het zorgkantoor. 
De MAA heeft het college schriftelijk geadviseerd over het Wmo-beleidsplan. Dit advies is verwerkt in 
het beleidsplan. De reactie van het college op het advies is als bijlage bijgevoegd. 
 
 
Kanttekeningen 
1.1 Met het vaststellen van het beleidsplan Wmo 2015 is nog niet alles geregeld 
De raad moet een beleidsplan en verordening vaststellen. De bevoegdheid van de raad om 
onderdelen aan het college te delegeren is ruim, maar niet onbeperkt. Bij het inspelen op de behoefte 
van de burger past geen strakke regelgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de opzet van het 
beleidsplan en de verordening. Daarom staat in de verordening een aantal keer dat het college nadere 
beleidsregels opstelt. Zie de bijlage keuzen keuzen voor beleidsplan en verordening Wmo 2015” 

 
  



1.2 Er zijn wijzigingen ten opzichte van de conceptversie van het beleidsplan 
· In hoofdstuk 3.1.3 (conform de informatienota) criteria voor het plan van de pgb-houder 

opgenomen. 
· In hoofdstuk 5.1 punt 9 is een definitie van mantelzorger opgenomen, om vast te kunnen 

stellen wie in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment. 
· In hoofdstuk 6 is het hoofdstuk financiën uitgebreid, omdat we nu meer informatie hebben 

over de kaders vanuit het rijk.  
· De begrippen zijn als bijlage VI toegevoegd aan Beleidsplan. 
· In de bijlage VII evaluatievragen Wmo en instrument om prestaties inzichtelijk te maken zijn 

de beoogde resultaten toegevoegd en de leesbaarheid verbeterd. 

1.3 Bij het opstellen van het beleidsplan is rekening gehouden met bezuinigingen  
Door de overdracht van nieuwe taken komen ook financiële middelen naar de gemeente, maar wel 
met een bezuinigingstaakstelling. Bij het opstellen van het beleidsplan is rekening gehouden met 
bezuinigingen op de taken die overkomen. In het beleidsplan wordt daarom de nadruk gelegd op de 
sturing en evaluatie. Het beleid zal bijgestuurd worden als de noodzaak daarvoor aanwezig is. Het kan 
ook betekenen dat niet alle plannen direct uitgevoerd kunnen worden, maar dat prioritering nodig is. 
Hierover wordt in de reguliere PenC cyclus gerapporteerd.  
 
Tijdens het Beraad en Advies van 29 september 2014 heeft u het college gevraagd  of het nodig is 
een reserve te vormen, bedoeld voor het opvangen van de risico's van de 3 decentralisaties. Het 
college vindt deze vraag legitiem, maar  ziet hiervoor nog geen aanleiding. De reden daarvoor is, dat 
er al een reserve is gevormd van € 609.000,- m.b.t. de WWB. Deze reserve is bedoeld om, breder dan 
alleen voor de WWB, de risico's van open eind regelingen op te vangen. Daar komt nog bij, dat de 
risico's m.b.t. de decentralisaties weliswaar aanvankelijk stevig zullen zijn, maar dat het 
weerstandsvermogen van de gemeente naar verwachting (ruim) voldoende tot uitstekend zal blijven. ( 
zie hiervoor paragraaf 2, weerstandsvermogen en risicobeheersing, op pagina 62 en 63 van de 
programmabegroting 2015). 
 
1.4  Privacy moet conform wet- en regelgeving geborgd worden  
In het kader van de drie decentralisaties maken de BAR-organisatie en haar keten-partners gebruik 
van persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. De onderlinge uitwisseling van deze 
gegevens moet plaats vinden binnen de in de wet gestelde regels. Dit wordt door de BAR-organisatie 
geregeld door een privacy-convenant. Dit inhoud van dit convenant wordt op dit moment opgesteld. 
De rechtmatigheid en doelmatigheid bij het delen en gebruiken van (bijzondere) persoonsgegevens is 
hierbij leidend. Ketenpartners waarmee al contracten zijn afgesloten worden gevraagd dit convenant 
alsnog te tekenen. Voor toekomstige contractspartijen zal dit convenant onderdeel zijn van de te 
sluiten overeenkomst.  
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Wat moet er  op 1 januari 2015 geregeld zijn  
Wat is in ieder geval geregeld: 

· Er is een toegang waar bestaande en nieuwe cliënten naar toe kunnen voor alle Wmo-vragen;  
· De burgers van wie de klantgegevens bekend zijn, zijn voor 1 december 2014 op de hoogte 

waar ze vanaf 1 januari 2015 terecht kunnen.  
· De Wmo-voorzieningen, zowel bestaande (zoals Huishoudelijke Hulp) als nieuwe (de 

begeleiding) zijn voor 1 januari 2015 ingekocht of gesubsidieerd. Dus cliënten kunnen daar 
een beroep op doen. De gemeente heeft een contract met zorgaanbieders afgesloten voor     
1 jaar voor de cliënten die recht hebben op een overgangsregeling (als de indicatie voor 
AWBZ-zorg in 2015 doorloopt houdt het recht op zorg uiterlijk 31 december 2015 op).  

· De consulenten en de administratieve organisatie zijn klaar om (aan)vragen te regelen. 
· Het contractbeheer is geregeld. 
· We hebben een noodscenario klaar voor het geval cliënten tussen wal en schip dreigen te 

vallen. 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Hiervoor worden de volgende acties uitgevoerd. 

1. Communicatie Burgers 



Voor burgers is erg belangrijk dat zij weten waar zij terecht kunnen met hun (aan)vragen en 
wie hen hulp gaat verlenen: 
· De eerste ingang voor burgers met vragen is het Brede Loket voor Zorg en Welzijn. Dit is 

gesitueerd bij Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA). Hier worden alle vragen verzameld. 
Inmiddels wordt gewerkt aan informatie op de website op basis van vragen die gesteld 
worden. Hier wordt ook verwezen naar landelijke websites met relevante informatie. 

· Bij de uitvoering zijn contactpersonen beschikbaar om vragen over de individuele situatie 
van cliënten te beantwoorden, voor zover dit nu mogelijk is. Hiervoor kunnen inwoners bij 
het Brede Loket voor Zorg en Welzijn terecht. Voor 1 december 2014 krijgen bij de 
gemeente bekende cliënten een brief met informatie.  

· Er wordt op gebiedsniveau een inloopavond georganiseerd, waar burgers vragen kunnen 
stellen en het sociale team wordt geïntroduceerd. 

· In de aanloop naar definitieve vaststelling van de verordening en het beleidsplan is de 
kanteling, met praktijkvoorbeelden al uitgedragen via de gemeentepagina en interviews in 
de krant. Dit wordt voortgezet. 

· Burgers zullen gebruik kunnen maken van de digitale steunstructuur. Vooruitlopend op de 
besluitvorming  hierover wil het college de raad informeren dat  Albrandswaard hiervan 
gebruik wil gaan maken omdat de steunstructuur ruimte biedt voor een zinvolle match van 
vragers en individuele aanbieders. 

2. Pilot Breed loket voor Zorg en Welzijn (Sociaal Team) 
In oktober 2014 start de pilot om alvast proef te draaien met het Sociale Team. Medewerkers 
van SWA en de gemeente zitten samen in één loket, daar sluit Vivenz bij aan voor het AMW 
en wijkverpleegkundige van Aafje. Wat is er in de wijk nodig, hoe werken we samen. Concrete 
resultaatafspraken worden gemaakt vanaf 2015. 

3. Beleidsregels 
a. Op basis van het door de raad vastgestelde beleidsplan en de door de raad 

vastgestelde verordening werken wij een aantal keuzemogelijkheden nader uit in 
beleidsregels. Hierin staan ook handvaten voor de uitvoerenden om de regels uit te 
voeren. 

4. Ontwikkelagenda 
a. Bij het beleidsplan is een ontwikkelagenda gevoegd. Hierin staan de belangrijkste 

beleidsmatige thema's die de komende vier jaar worden uitgewerkt. Een voorbeeld is 
de doorontwikkeling van het Sociaal team. Dit is een dynamisch document. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt dit jaarlijks aangepast.  

5. In de uitvoering wordt de link gelegd met  decentralisatie jeugd participatie. Dit komt tot 
uitdrukking door te stimuleren dat zij die dat willen en kunnen worden ingezet voor activiteiten 
zoals boodschappen doen etc, ten bate van kwetsbare inwoners van Albrandswaard.  

 
Hiermee is de gemeente transitie-proof. Dit betekent dat de gemeente klaar is voor de start. In 2015 
gaan we over naar de transformatiefase en worden het beleid en de uitvoeringsorganisatie verder 
ontwikkelt.  
 
 
Evaluatie/monitoring 
De looptijd van het beleidsplan is vier jaar. Na twee jaar vindt een kwalitatieve evaluatie plaats. Dit kan 
aanleiding zijn om het beleidsplan aan te passen. Daarnaast wordt de raad via de gebruikelijke PenC 
cyclus op de hoogte gehouden. Op basis van de sturingsvisie worden voor 1 januari 2015 voor het 
hele sociale domein sturingsindicatoren vastgesteld voor de monitoring. De raad wordt hierover nog 
nader geïnformeerd. 
 
 
Financiën  
In de septembercirculaire 2014 heeft de gemeente inzicht gekregen in het beschikbare budget. Het 
totale budget voor de nieuwe taken bedraagt in 2015 € 1.768.005,00 De financiële gevolgen van het 
beleidsplan worden verwerkt in de programmabegroting. In december 2014 wordt hiervoor een 
begrotingswijziging aangeboden voor de drie decentralisaties samen. In 2016 wordt een objectief 
verdeelmodel gehanteerd om het Wmo-budget vast te stellen. Daarover wordt de raad in de toelichting 
op de septembercirculaire nader geïnformeerd. Met betrekking tot ons  standpunt over het vormen van 
een reserve voor de risico's van de 3D's verwijzen wij u naar kanttekening 1.3. 
 



 
 
Juridische zaken 
Het beleidsplan voldoet aan de eisen die in artikel 2.1.2 van de Wmo 2015 daaraan worden gesteld.  
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Nadat het beleidsplan is vastgesteld, worden burgers hierover via de media geïnformeerd. Zie ook het 
kopje wat gaan we daarvoor doen. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage Beleidsplan Wmo 2015-2018 (92665) 
2. Bijlage Advies MAA beleidsplan en verordening (92667) 
3. Bijlage Advies MAA compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten (92669) 
4. Bijlage Reactie college adviezen MAA (92670) 
5. Bijlage Beleidsnota compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten (92672) 
6. Bijlage Raadsbesluit Beleidsplan Wmo 2015-2018 (92673) 
7. Bijlage Keuzen voor beleidsplan en verordening Wmo 2015 (96251) 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


