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1. Inleiding
Sinds 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Deze wet geeft
gemeenten de verantwoordelijkheid haar burgers, waar nodig, te ondersteunen bij het
zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren. Een belangrijk onderdeel van de W m o
is de verstrekking van individuele voorzieningen.
Kwaliteit v a n de W m o
ji
De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Albrandswaard heeft, in het kader
van haar onderzoeksprogramma voor 2010, besloten tot een onderzoek naar de kwaliteit
van de uitvoering van de W m o in Albrandswaard en voornamelijk vanuit het perspectief
van de burger. Daarbij is besloten het onderzoek toe te spitsen op de verstrekking van de
individuele voorzieningen, aangegeven in prestatievelden 3 en 6 van de W m o .
Prestatieveld 3
Dit prestatieveld verwoordt de plicht van de gemeente tot het geven van informatie,
advies en cliëntondersteuning. Deze krijgen veelal in samenhang met de individuele
voorzieningen vorm en worden vaak vanuit een Wmoloket georganiseerd.
i
Prestatieveld 6
Dit prestatieveld regelt de levering van:
•
hulp bij het huishouden (indicatie noodzakelijk; voor 1 januari 2007 via de AWBZ,
uitvoering toen nog niet bij gemeenten belegd);
!
• woonaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen, vervoersvoorzieningen (indicatie
noodzakelijk; voor 1 januari 2007 via de Wet Voorziening gehandicapten, uitvoering
toen ook al bij gemeenten belegd);
•
overige welzijnsdiensten, bijvoorbeeld maaltijdverstrekking, persoonlijke alarmering,
etc. (indicatie niet noodzakelijk; voor 1 januari 2007 via de Welzijnswet, uitvoering
toen ook veelal al bij gemeenten belegd).
■
Gemeenten zijn verantwoordelijk. De daadwerkelijke levering van de voorzieningen
geschiedt door tal van verschillende leveranciers (zorgaanbieders, schoonmaakbedrijven,
bouwbedrijven, leveranciers van rolstoelen en scootmobielen, welzijnsinstellingen, hore
caexploitanten, e t c ) . Veel van de leveranties worden gegund via trajecten van (Euro
pese) aanbestedingen.
'!

Centrale vraagstelling
De centrale vragen van het onderzoek zijn:
•
Is het Wmobeleid van Albrandswaard zodanig geformuleerd dat dit leidt tot optimale
toegang, dienstverlening en resultaat voor de burgers (beleid)?
i
• P akt dit in de praktijk ook echt zo uit voor de burgers (organisatie van de uitvoering)?
•
Beheerst de gemeente daarbij de financiële risico's?
Ij
Voor u ligt het rapport met de resultaten van het onderzoek.
jj
I

Onderzoeksaanpak
De nadruk in het onderzoek lag op interviews met betrokkenen bij de uitvoering van de
W m o en gesprekken met cliënten van de W m o in klantenpanels.
\[
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Als voorbereiding op de gesprekken heeft oriëntatie plaatsgevonden op gemeentelijke
documenten c.q. onderleggers voor de Wmo in de gemeente Albrandswaard.
Interviews
De interviews waren gericht op het verkrijgen van inzicht vanuit de organisatiekant in de
kwaliteit en inrichting van de Wmo in de praktijk. De gesprekspartners van de interviews
waren:
• Gemeente Albrandswaard: beleidsmedewerkers zorg en Wmo en controller.
• Backoffice in gemeente Ridderkerk: coördinator Ridderkerk.
• Frontoffice in Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA): directeur en consulent.
• Wmo-raad: adviesorgaan aan de gemeente over beleidsaangelegenheden met
betrekking tot de Wmo.
• WWZ-beraad: een overlegplatform van wonen-welzijn-zorgpartijen die actief zijn in
Albrandswaard.

K/antenpane/s
De klantenpanels waren gericht op het verkrijgen van inzicht in de beleving van de Wmocliënten in de dienstverlening van de uitvoeringsorganen van de Wmo en de mate van
tevredenheid over de voorzieningen. De gesprekken zijn in drie klantenpanels gevoerd:
• Ouderen
• Volwassenen tot 70 jaar
• Jongeren c.q. de ouders van de jongeren
Door middel van een steekproef onder cliënten werd een schriftelijke uitnodiging
verstuurd, gevolgd door telefonische herinneringen en zijn zo deelnemers aan de gesprekken geworven. Daarnaast is ook een oproep gedaan op de gemeentepagina van de
Schakel.
Onderzoeksperiode
Het onderzoek is uitgevoerd in de maanden mei, juni en juli van 2010.
Oordeel kwaliteit in driepuntschalen
Bij de weergave van de onderzoeksresultaten zijn onder meer driepuntschalen gebruikt
om beoordelingen mee te duiden: Groen - Oranje - Rood. Hierbij staat groen voor goed,
oranje voor twijfelachtig en rood voor onvoldoende. Voordeel daarvan is dat in één
oogopslag op hoofdlijnen duidelijk wordt op welke onderdelen de betrokken organisaties
goed en minder goed opereren.
Leeswijzer
De hoofdstukken 2, 3 en 4 schetsen een beeld van de uitvoering van de Wmo, zoals
deze naar voren is gekomen uit de gemeentelijke documenten en de gesprekken met de
betrokkenen bij de uitvoering van de Wmo. We maken daarbij onderscheid tussen de drie
actoren bij de uitvoering van de Wmo:
• Gemeente Albrandswaard (hoofdstuk 2).
• Stichting Welzijn Albandswaard (SWA), die zorg draagt voor het Wmo-loket oftewel
de Vraagwijzer (hoofdstuk 3).
• Gemeente Ridderkerk die de backoffice-activiteiten uitvoert voor Albrandswaard
(hoofdstuk 4).
Vervolgens beschrijft hoofdstuk 5 de resultaten van de klantenpanels.
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2. Gemeentelijke beleidsuitvoering Wmo
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente Albrandswaard invulling
geeft aan haar beleid met betrekking tot de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor
een goede beleidsuitvoering van de Wmo. Dit hoofdstuk staat stil bij de beleidsvoering
van de gemeente, waarbij de nadruk ligt op de wijze waarop de gemeente in de praktijk
handelt. Als grondlegger voor deze praktijk zijn ook de belangrijkste documenten
meegenomen in de analyse.
Frontoffice en backoffice uitbesteed
De gemeente heeft ervoor gekozen om de taken met betrekking tot informatie, advies en
ondersteuning aan cliënten (prestatieveld 3) uit te besteden aan de Stichting Welzijn
Albrandswaard. (SWA). Sinds de start van de Wmo in 2007 voert SWA deze taken uit in
de zogenaamde Vraagwijzer, het Wmo-loket van de stichting.
Ook de backoffice taken worden niet meer door de gemeente zelf uitgevoerd, maar sinds
2009 heeft de gemeente Ridderkerk deze taken overgenomen. Zij voert deze uit in de
backoffice van haar eigen gemeentelijk Wmo-loket, de Wijzerplaats.
Drie thema's
We maken onderscheid tussen de volgende drie thema's:
•
Beleid: beschikt de gemeente over actuele beleidsdocumenten als basis voor de
uitvoering van de Wmo.
•
Financieel beleid en uitvoering: stelt de gemeente duidelijke financiële kaders en
beheerst ze deze.
•
Regie: voert de gemeente duidelijk regie over de uitvoering van het Wmo-beleid met
betrekking tot front- en backoffice en de verstrekking van de individuele voorzieningen.
In onderstaand schema is ieder thema geoperationaliseerd in indicatoren en aan iedere
indicator is een score toegekend volgens de genoemde driepuntschaal. In de volgende
paragrafen worden de bevindingen over de verschillende thema's en indicatoren uitgewerkt. Daarbij is aandacht voor nuances en verdieping.
Beleidsuitvoering gemeente Albrandswaard
Actor: Gemeente
Albrandswaard

Score

Indicatoren

Beleid

Wmo beleidsplan 2009 - 2012
Wmo-verordening en Uitvoeringsbesluit 2006
Verstrekkingenboek 2007
Financieel beleid

oranje
oranje
oranje
rood

Financieel beleid en
uitvoering

Wmo op de begroting
Budget en controle uitgaven backoffice
Budget en controle uitgaven frontoffice

oranje
rood

Regie / contact met
uitvoerende partijen

Intern
Backoffice
Frontoffice
Externen overig

oranje
rood

rood

rood
rood

Toelichting scores: groen = goed, oranje = twijfelachtig, rood = onvoldoende
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2.1.

Gemeentelijk beleid

De gemeente heeft haar beleid met betrekking tot de uitvoering van de Wmo vastgelegd
in documenten. De belangrijkste documenten daarvoor zijn
• Wmo-verordening met Uitvoeringsbesluit 2006 en Verstrekkingenboek 2007.
Tijdens de periode van de uitvoering van het onderzoek heeft de gemeente Albrandswaard de Wmo-verordening aangepast. (Raadsbesluit 28 juni 2010). Inhoud van
deze aanpassing wordt meegenomen in de analyse.
• Wmo beleidsplan 2009-2012.
In deze beleidsdocumenten heeft de gemeente haar beleid en de uitwerking daarvan
vastgelegd. Alle documenten worden in de Wmo verplicht gesteld:
• De Wmo-verordening geeft het kader aan voor de verstrekkingen van de individuele
voorzieningen, de procedures die daarbij zijn gevolgd en de criteria die gehanteerd
worden.
•
Het Uitvoeringsbesluit geeft de praktische uitvoeringsregels en de financiële bedragen voor vergoedingen van de gemeente en eigen bijdragen van cliënten.
•
Daarnaast is er het Verstrekkingenboek waarin de verstrekkingen meer gedetailleerd
uitgewerkt worden. Vanzelfsprekend bouwt het Verstrekkingenboek voort op de
Verordening en het Uitvoeringsbesluit.
•
De Wmo verplicht de gemeenten om iedere vier jaar een Wmo-beleidsplan op te
stellen met de beleidsvoornemens op het totale terrein van de Wmo. Het meest
recente Beleidsplan in Albrandswaard is van 2009 en loopt tot en met 2012.
Het onderzoeksoordeel over (het gebruik van) deze documenten treft u hierna in deze
paragraaf aan.
Wmo-verordening en Uitvoeringsbesluit 2006
De samenwerking met de backoffice in Ridderkerk (zie daarover ook hoofdstuk 4, Backoffice) heeft als intentie dat de verordeningen van de beide gemeenten gelijkluidend zijn.
Zo zijn de Wmo-verordeningen 2006 van de gemeente Ridderkerk en Albrandswaard in
onderlinge samenwerking opgesteld1. De Wmo-beleidsnota meldt dat deze verordeningen in 2009 gezamenlijk geëvalueerd zouden worden, naar aanleiding waarvan het
beleid aangepast zal worden.
De Wmo-verordeningen zijn in 2009 wel geëvalueerd, maar in Albrandswaard zijn de
Wmo-verordening en het Uitvoeringsbesluit van 2006 tot juli 2010 geldig gebleven. In
2009 heeft de gemeente Ridderkerk haar verordening wel aangepast. De gemeente
Albrandswaard heeft meer tijd nodig gehad bij de vernieuwing van de Verordening,
waardoor sinds 2009 de backoffice met twee verschillende beleidslijnen moest werken.
In 2010 is ook Albrandswaard tot aanpassing gekomen, maar deze aanpassingen in de
Wmo-verordening sporen niet met die van de gemeente Ridderkerk uit 2009. Dit leidt
ertoe dat de backoffice nu definitief met twee verschillende beleidsregels moet werken bij
de uitvoering van het verstrekkingenbeleid. Dit maakt het werk van de backofficeconsulenten complexer dan de bedoeling was bij de start van de samenwerking:

Deze samenwerking kreeg uitvoering in BAR-verband: een samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. In dit samenwerkingsverband hebben de gemeenten in 2006 ook de aanbesteding
van de Huishoudelijke Hulp uitgevoerd.
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Uit interview met coördinator backoffice:
"Door het werken met verschillende verordeningen moet de consulent dus eerst vragen in welke
gemeente de klant woont, voordat hij adequaat antwoord kan geven op vragen over verstrekkingen
van voorzieningen e.d."

De achtergronden van de vertraging in Albrandswaard voor het aanpassen van de
verordening liggen in de laat geconstateerde noodzaak om te bezuinigen op de
verstrekkingen van de individuele voorzieningen. Pas laat is boven tafel gekomen dat de
begrote gelden voor de Wmo in de gemeentebegroting 2009 waren overschreden en dat
in de concept gemeentebegroting 2010 aanvankelijk ook een te laag budget was
opgenomen. Voor 2010 is een bezuinigingsopgave van € 100.000 gesteld op de uitgaven
voor de individuele Wmo-voorzieningen. De wijzigingen in de Wmo-verordening die per
1 juli 2010 zijn ingegaan - en die dus afwijken van Ridderkerk! - moeten deze bezuiniging
voor een belangrijk deel mogelijk maken. Belangrijkste wijzigingen daartoe:
•
instellen van een inkomensgrens voor woonaanpassingen en vervoersvoorzieningen
op 2 x de bijstandsnorm;
•
het Persoonsgebonden budget huishoudelijke hulp bepalen op 75% van de kosten
van zorg in natura (was 100%);
• over een jaar evaluatie van de aanpassingen.
De oorspronkelijke gedachte achter het besluit tot samenwerking in één backoffice wordt
daarmee voor een deel teniet gedaan en zal de efficiency verkleinen.
Opmerking:
De gemeente kiest voor een aanmerkelijk strenger beleid met betrekking tot het leveren van woonaanpassingen. Huishoudens met een inkomen boven 2 x bijstandsnorm komen niet in aanmerking
voor verstrekking van deze voorzieningen. Deze huishoudens zullen de aanpassingen zelf moeten
betalen of moeten verhuizen. Aangezien met aanpassingen al snel grote bedragen gemoeid zijn,
zullen huishoudens ook uitkijken naar mogelijkheden om te verhuizen.
Eerder onderzoek van Companen2 naar de woningmarkt van de gemeente toont aan dat er een
groot tekort is aan nultredenwoningen.
Onderstaande figuur geeft dat aan.

Companen, Quickscan van de woningmarkt, bouwstenen voor de woonvisie, februari 2009.
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Figuur 2.1: Gemeente Albrandswaard. Frictiebalans 2008-2013

Potentiële tekorten

Potentiële overschotten
Huur
Nultreden >509
Nultreden <509
Meergezins >509
Meergezins <509
Eengezins >509
Eengezins <509
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nultreden >250.000
nultreden <250.000
Meergezins >250.000
Meergezins <250.000
2/1 kap / vrij >250.000
2/1 kap / vrij <250.000
Eengezins >200.000
Eengezins <200.000
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We merken op dat het Wmo-beleid van de gemeente nu inhoudt dat veel inwoners van de
gemeente die aanpassingen nodig hebben niet voor een bijdrage in het kader van de Wmo in
aanmerking komen. Het stellen van een inkomensgrens van maximaal 2 x bijstand betekent immers dat de huishoudens met een hoger inkomen geen aanvraag voor een aanpassing kunnen
indienen, Uit de grafiek blijkt dat verhuizen binnen de gemeente naar een geschikte woning niet
voor de hand ligt.
Wij kunnen stellen dat het hard nodig is dat de gemeente in haar woonbeleid met urgentie
aandacht besteedt aan het vergroten van de woningvoorraad van nultredenwoningen. Dit is immers
de enige weg om in het Wmo-beleid streng te kunnen zijn bij aanvragen voor woningaanpassingen
en het budget hiervoor echt te beheersen.

Wmo-Beleidsplan 2009-2012
In 2006 heeft de gemeente besloten om de Wmo fasegewijs in te voeren (Kadernota
invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Albrandswaard, 2006). In 2009 is het
meerjarig beleidsplan 2009-2012 vastgesteld. In dit plan zijn voor de negen prestatievelden van de Wmo acties verwoord. Dit geldt ook voor de prestatievelden 3 (informatie,
advies en cliëntondersteuning) en 6 (verstrekken individuele voorzieningen), die onderwerp zijn van dit onderzoek.
Acties door Wmo opgelegde maatregelen
De acties hebben voor een deel betrekking op door het rijk in de Wmo opgelegde
maatregelen (jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, aanbesteding huishoudelijke hulp,
uitvoeren wetswijziging met betrekking tot alphahulpen). Deze acties zijn uitgevoerd.

-6-

Overdracht backoffice
:!
In de nota is de overdracht van de backoffice werkzaamheden aan Ridderkerk als actie
opgenomen. Deze acties zijn uitgevoerd, zij het dat de overdracht van de backoffice
beslist niet vlekkeloos is verlopen. Bij de overdracht zijn dossiers van cliënten kwijtgeraakt of bleken dossiers onvolledig, waardoor de backoffice in Ridderkerk informatie
!
m ist over deze cliënten.
i

Evaluatie Wmo-verordening
',\
De beleidsnota plant de evaluatie van de Wmo-verordening in 2009,1 tegelijkertijd met
Ridderkerk. Deze evaluatie heeft in 2009 plaatsgevonden maar de aanpassing van de
verordening heeft pas in 2010 plaatsgevonden.
Huisvesting frontoffice: geen zicht op verbetering
j
Een actie die tot nu geen resultaat heeft en waar toch veel belang aan gehecht moet
worden, betreft de verbetering van de huisvesting van de frontoffice, de Vraagwijzer bij
ii

SWA. Zoals in hoofdstuk 3 en 5 beschreven wordt, komt de locatie van de frontoffice
tl
schrijnend tekort. Het beleidsplan geeft 2009 aan als termijn waarop adequate huisvesting geregeld moet zijn. Halfweg 2010 is er echter nog geen zicht op een verbetering
op de korte termijn.
i1
M
i

2.2.

Financieel beleid en uitvoering

;

1
Onder de noemer van financieel beleid en uitvoering zoomen we in!op de gang van
zaken met betrekking tot het vaststellen van de budgetten voor de Wmo en controleren
van de uitgaven, zowel gemeentelijk intern als in relatie tot frontoffice en backoffice.
We delen dit hoofdstuk daartoe in naar de volgende thema's:
• Wmo op de gemeentebegroting.
<
'\
• Controle uitgaven frontoffice.
!
• Controle bestedingen backoffice.
j
Wmo op de gemeentebegroting
De gemeente blijkt tot dit jaar moeite gehad te hebben om het Wmo-deël in de gemeentebegroting goed af te stemmen met de daadwerkelijke uitgaven in de backoffice.
Begroting 2009
De Wmo-begroting voor individuele voorzieningen op de gemeentebegroting van 2009
was niet in overeenstemming met de uitgaven van de backoffice in Ridderkerk. De
resultaten lieten een tekort zien op de gemeentebegroting, terwijl de backoffice aangeeft
haar budget niet overschreden te hebben. Zover we kunnen overzien, heeft dat te maken
met slechte communicatie tussen de afdelingen van de gemeente Albrandswaard en
gebrekkige verantwoording van uitgaven door de backoffice in Ridderkerk naar de
gemeente Albrandswaard.
:|
Begroting 2010
De Wmo-begroting 2010 liep hetzelfde risico. De concept-gemeentebegroting 2010 is
najaar 2009 nog op het laatste moment aangepast. De aanvankelijk opgenomen
begrotingspost kwam niet overeen met het budget dat de backoffice!j begroot had. De
resultaten van de aanbesteding Huishoudelijke Hulp in 2009 waren niet verwerkt in de
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betreffende begrotingspost van de gemeentebegroting. De consequenties van de
aanbesteding waren bij de gemeente intern niet gecommuniceerd. De aanpassingen (zeg
verhoging van de begrotingspost) konden alleen doorgevoerd worden door bezuinigingen, ook op andere sectoren van de gemeente. Zoals eerder opgemerkt betekent de
aanpassing van de begroting 2010 een bezuiniging van € 100.000 voor de Wmo, die
mede ingevuld moet worden door de aanpassingen van de Wmo-verordening 2010. Het
effect van de aanpassingen werkt vanzelfsprekend ook door in 2011 en daarna.
Begroting 2011
De gemeente onderneemt nu acties om de begroting 2011 tot op onderdelen sluitend te
krijgen. Daartoe vraagt de gemeente van de backoffice gedetailleerde verantwoording
over de bestedingen.
In de Wmo-begroting 2011 zal ook de in het vooruit gestelde rijkskorting op het landelijk
Wmo-budget, verwerkt moeten worden. De gemeente heeft aangegeven dat het budget
dat het rijk ter beschikking stelt, aangehouden zal worden.
Controle uitgaven frontoffice
De gemeente heeft bij aanvang van de Wmo in 2007 de frontofficetaken neergelegd bij
de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA). SWA had al een loketfunctie voor welzijn en
de Wmo betekende alleen een uitbreiding van het werkterrein van het loket. De werkwijze
in een loket had de welzijnstichting zich al eigen gemaakt. Een te begrijpen keuze van de
gemeente dus. De uitvoering van deze beleidskeuze laat echter wel te wensen over. De
vraag die zich opdringt, is of de gemeente voldoende beseft dat ze (politiek) verantwoordelijk is voor de prestaties van de frontoffice.
Bezuiniging zonder beleidskeuzen
Zonder nadere toetsing en overleg met SWA over de wijze van besteding van het toegekende budget en zonder beleidskeuzen voor bezuinigingen, heeft de gemeente het
budget voor 2010 slechts met 1% verhoogd ten opzichte van 2009. De kosten voor
uitvoering zijn meer gestegen dan 1%, mede door toename van het aantal hulpvragen,
maar ook door een stijging van de personeelskosten door CAO-afspraken in de Welzijnssector. Hierdoor staat het budget voor de frontoffice niet meer in relatie tot de taken die
deze opgedragen heeft gekregen in de Uitvoeringsovereenkomst 2007.
Over het financieel tekort voor SWA over 2010 is geen overleg geweest behalve dat de
gemeente accepteert dat SWA in 2010 inteert op zijn reserves.
Controle bestedingen backoffice
Bij 'Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard en
Ridderkerk, juni 2009', hebben de gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard met elkaar
afspraken gemaakt over onder andere de overdracht naar Ridderkerk van de backofficetaken van Albrandswaard voor de verstrekking van de individuele Wmo-voorzieningen. In
deze Gemeenschappelijke Regeling zijn slechts jaarlijkse verslagleggingen over de uitvoering van backoffice-taken afgesproken. Over specifieke financiële verslaglegging en
verantwoording is niets geregeld.
De backoffice maakt ieder kwartaal een managementrapportage op. Deze voldoet echter
niet meer aan de informatiebehoefte van de gemeente Albrandswaard die de uitgaven
van de backoffice beter wil kunnen monitoren. Albrandswaard wil vaker en meer
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gedetailleerd geïnformeerd worden over de financiële resultaten van de backoffice. De
organisatie van de backoffice is daar echter niet op afgestemd, het informatiesysteem is
er ook niet op ingericht. Het kost dé backoffice dus veel handwerk en tijd om de
gevraagde gegevens te leveren. Er wordt op dit moment overigens wel gewerkt aan het
verbeteren van het informatiesysteem om wel tegemoet te kunnen komen aan de wensen
van de gemeente Albrandswaard.
!

2.3.

Regievoering gemeente

De uitvoering van de Wmo is in de wet opgelegd aan de gemeente. Om deze
verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken, zal de gemeente regie moeten voeren over
de uitvoering van de Wmo. Deze paragraaf beschrijft hoe de gemeente deze regie
uitvoert. Daarbij wordt ingegaan op een drietal terreinen waar de gemeentelijke regie
belangrijk is:
•
Interne gemeentelijke organisatie: in hoeverre wordt binnen de gemeente afgestemd
tussen de afdelingen ten behoeve van het voeren van eenduidig beleid. In dit geval
gaat het vooral om de afstemming tussen het financieel beleid en inhoudelijk beleid.
•
Regie over uitvoering van taken in de backoffice.
;
•
Regie over de uitvoering van taken in de frontoffice.
•
Regie over de betrokkenheid van externen bij beleid en uitvoering. ;
Interne gemeentelijke organisatie
,
Tot midden 2010 is er onvoldoende afstemming geweest tussen de beleidsafdeling en de
afdeling Financiën van de gemeente. Zo heeft het kunnen gebeuren dat de Wmobudgetten op de gemeentebegroting niet in overeenstemming waren met de budgetten
van de backoffice. Ook de resultaten van de aanbesteding van Hulp in het Huishouden in
2009 werden aanvankelijk niet vertaald in de Wmo-begrotingsonderdelen op de
gemeentebegroting 2010.
Sinds midden 2010 is de verbinding tussen het financieel beleid van de gemeente en de
beleidsafdeling van de Wmo wel gelegd. Eén van de maatregelen die daartoe geleid
heeft, is een intensieve begeleiding door de afdeling Financiën van de beleidsafdeling
waar de Wmo onder valt. Ook wordt de Wmo-begroting 2011 gedetailleerd voorbereid en
op onderdelen van de Wmo voorzieningen bepaald.
Hoewel deze ingreep duidelijk een verbetering is voor een goede financiële beleidsvoorbereiding en controle, levert deze eenzijdige actie ook;het gevaar van enkel financiële
overwegingen bij beleidskeuzen. De beleidsinhoudelijke invalshoek blijft;achterwege.
Regie backoffice
Bij de overdracht van de werkzaamheden van de backoffice is niet duidelijk op schrift
vastgelegd welke taken de backoffice uitvoert en welke prestaties;daarbij verwacht
worden. Dit kan voortkomen uit het gegeven dat de backoffice in Ridderkerk al langer
functioneerde voor de eigen gemeente en voor Albrandswaard dezelfde procedures
gevolgd worden.
Geen inhoudelijke toetsingskaders
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Door het ontbreken van duidelijke afspraken over het wat en hoe, ontbreken tevens
toetsingskaders voor controle op en bijsturing van de wijze waarop de backoffice in
Ridderkerk de taken voor Albrandswaard uitvoert. Worden er bijvoorbeeld voldoende
huisbezoeken afgelegd bij cliënten voor het voorbereiden van een juiste beschikking voor
Wmo-voorzieningen? Hoe wordt geïndiceerd? Welke keuzen maakt de back-office als de
verordening en de beleidsregels daartoe ruimte laat? Dat wordt niet duidelijk.
De verantwoording van de backoffice over de resultaten van de werkzaamheden is in de
overeenkomst slechts één keer per jaar voorzien. De gegevens die deze rapportage
moeten bevatten, zijn echter ook niet vastgelegd. Van een beleidsinhoudelijke toets is
geen sprake.
Wel worden in een regelmatig overleg tussen de beleidsambtenaar en de backoffice de
complexe indiceringen besproken.
Financiële toetsing en sturing in ontwikkeling
Het is hierboven al aan de orde geweest: pas recent vraagt de gemeente Albrandswaard
om een gedetailleerd overzicht van de financiële resultaten naar de verschillende voorzieningen voor een gedegen budgetbewaking.
Regie frontoffice
SWA heeft de indruk dat de gemeente geen zicht heeft op wat de frontoffice allemaal
doet in de sfeer van informatie, advies en ondersteuning. Communicatie daarover wordt
belemmerd door gebrek aan daadwerkelijke interesse en praktische inzichten op wat
welzijnsondersteuning in de praktijk betekent. SWA voert eigenstandig beleid met
betrekking tot de taken van de frontoffice (hetgeen overigens over het algemeen goed
uitpakt, zie hoofdstuk 3).
Uitvoeringsovereenkomst verouderd
De Uitvoeringsovereenkomst 2007 - 2009 tussen de gemeente en SWA is nog niet
vernieuwd. De werkzaamheden die in deze overeenkomst met de gemeente zijn overeengekomen, worden niet meer volledig door SWA uitgevoerd. Op het serviceniveau
(openingstijden en locaties van het loket) heeft SWA zelfstandig besloten in te leveren,
omdat de budgetten niet toereikend zijn. Bovendien maakt het beperkte budget van SWA
het onmogelijk om de inzet te leveren die nodig is om een goede integrale benadering
van de problematiek van cliënten uit te voeren, hetgeen wel in de Uitvoeringsovereenkomst is afgesproken.
Eventuele toekomstige regie vanuit financiën gestuurd
Een verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst is nu in voorbereiding als tussentijdse
regeling. De gemeente wil komen tot productafspraken, maar deze zullen niet eerder dan
eind 2011 gemaakt kunnen zijn.
Door de financiële perikelen is de ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente nu
wel van mening dat de strikt wettelijke taken prioriteit moeten hebben boven een meer
brede en integrale ondersteuning van cliënten. De ambtenaren zijn voornemens dit
onderwerp mee te nemen bij de voorbereiding van de productafspraken.
Wel overleg, geen regie
Het periodieke ambtelijke en bestuurlijke overleg, dat er wel is, leidt niet tot een daadkrachtige regie van de gemeente.
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Regie bij betrekken van externen bij beleidsvoering
j
Bij de beleidsontwikkeling zien we een soortgelijk beeld ten aanzien van externe partners
als ten aanzien van de uitvoeringsorganen van de Wmo (frontoffice SWA en backoffice
Ridderkerk). Ook ten aanzien van externe partners onderhoudt déj gemeente geen
contacten die van belang zijn bij de ontwikkeling van het beleid. Hoewel de Wmo-raad
zelfs het formele adviesorgaan voor de gemeente is op het beleidsterrein van de Wmo,
negeert de gemeente haar partners op het gebied van wonen-welzijn-zbrg voor inspraak
en overleg. Zowel WWZ-beraad als Wmo-raad geven aan dat er geen of nauwelijks
(direct) overleg is met de gemeente en dat de gemeente gewoon geen enkele reactie
geeft op hun schriftelijke adviezen.
'!
De nieuwe wethouder geeft aan hierin verbetering te willen aanbrengen. Ook in het
coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W staat dat het aandacht wil geven aan
inspraak.
j
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3. Kwaliteit frontoffice
De gemeente heeft de uitvoering van prestatieveld 3 (informatie, advies en cliëntondersteuning) uitbesteed aan Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA). Op zich een
begrijpelijke keuze. SWA had al een loket voor vragen en ondersteuning over welzijnsdiensten en was dus ingericht op deze frontoffice-functie. Bovendien koos de gemeente
voor een laagdrempelig en niet-gemeentelijke ingang voor deze functies, en het SWAloket genoot al bekendheid bij de bevolking.
In dit hoofdstuk staan we stil bij het functioneren van de frontoffice bij SWA: de
Vraagwijzer.
Drie thema's
De thema's die we onderscheiden zijn:
•
Uitvoeren van taken.
•
Financieel beheer.
• Contact met cliënten.
Onderstaand schema geeft ons oordeel weer over deze drie thema's en de indicatoren
die we daarbij onderzocht hebben.
Functioneren Frontoffice SWA
Actor: Frontoffice (SWA)
Uitvoeren taken
Financiën

Contact met cliënt

Onderdeel

Score

Overeengekomen taken
Terugkoppeling naar gemeente
Budget
Controle eigen uitgaven

groen
groen
geel

Inhoudelijke kennis Wmo
Vindbaarheid voor cliënten
Fysieke bereikbaarheid loket
Advies- en doorverwijsfunctie

3roen
groen
rood

Integraliteit hulpvraagbenadering
Bejegening cliënten
Objectiviteit bij dienstverlening

groen

groen
oranje
groen
oranje

Toelichting scores: groen = goed, oranje = twijfelachtig, rood = onvoldoende

In onderstaande paragrafen geven we een toelichting op de indicatoren en de scores.
Het is begrijpelijk dat hierbij onderwerpen aan bod kunnen komen die we al vanuit het
gezichtspunt van de gemeente beschreven hebben. Hierbij geven we niet opnieuw de
volledige beschrijving, maar verwijzen naar de eerdere teksten daarover.

3.1.

Uitvoeren van taken

Hierbij maken we onderscheid tussen:
•
Uitvoeren van de met de gemeente overeengekomen taken.
•
De wijze van terugkoppeling naar de gemeente van de prestaties.
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Overeengekomen taken
De taken van de frontoffice van SWA zijn overeengekomen in de Uitvoeringsovereenkomst 2007 - 2009. Deze taken zijn gericht op een deugdelijke behandeling van (aanvragen op de terreinen van de Wmo, AWBZ en psychosociale hulp en op het opstellen
van adviezen over indiceringen aan de backoffice.
Daarnaast wordt van de frontoffice verwacht 'het signaleren van problemen in de leefomstandigheden van burgers op de gebieden wonen, welzijn, zorg, vervoer en inkomensondersteuning'. Vooral deze laatste taak geeft de frontoffice de verantwoordelijkheid voor
een brede en integrale ondersteuning aan de hulpvragers.
Ook wordt van SWA verwacht dat ze optreedt als belangenbehartiger bij conflicten met
ambtelijke en maatschappelijke organisaties.
Uitvoering taken serieus en goed
De overeengekomen taken voert SWA serieus uit. Het loket van SWA informeert,
adviseert en ondersteunt cliënten bij vragen op velerlei gebied. Dus niet alleen voor
individuele Wmo-voorzieningen. Ze stelt aan de backoffice adviezen op voor eenvoudige
indiceringen voor Hulp in het Huishouden (HH) en andere Wmo-voorzieningen. De
backoffice neemt deze over of onderzoekt ze nog nader als dat nodig is.
SWA vat, mede in navolging van de Uitvoeringsovereenkomst, haar taak breed op en
levert advisering en ondersteuning op een veel breder terrein dan alleen de individuele
Wmo-voorzieningen. Ze streeft ook naar integrale ondersteuning, waarbij de vragen van
cliënten bekeken worden in het licht van de algehele persoonlijke situatie. Hoe SWA deze
brede ondersteuning moet leveren, staat niet in de Uitvoeringsovereenkomst 2007 2009 uitgewerkt. SWA zelf is van mening dat hiervoor huisbezoeken nodig zijn, maar stelt
dat het beperkte budget dat ze van de gemeente krijgt, het onmogelijk maakt om die inzet
te leveren. Huisbezoeken zijn niet haalbaar binnen de gegeven personeelsformatie.

Om een indruk te geven van de productie van de Vraagwijzer geven we enige cijfers over 2009:
Formatie Vraagwijzer 2009: 1,74 fte
Bekende cliënten

Aantal Contacten
Jaar

2009

2008

2007

Telefonisch
Inloopspreekuur
Huisbezoek
Schriftelijk/e-mail
Overleg met derden
Overig

1.938
545

1.862
493
9
701

Totaal

4.864

408
30
3.513

1.205
225
9
476
556
56

424

239

8

1.695
639
39

Aantal {aan)vragen huishoudelijke hulp 3)

2.527

199
Aantal aanvragen individuele voorzieningen per jaar
284
213
68
r,,.
.-I u - . — £ . U - .
.-i
I.
'I Dit
aantal
betreft het aantal
aanvragen van de
voorziening huishoudelijke hulp en vragen over de in te
zetten of ontvangen huishoudelijke hulp cliënt.
Bron: Stichting Welzijn Albrandswaard, Jaarverslag 2009.

Netwerk van instellingen
SWA functioneert in een netwerk van zorginstellingen. Ze heeft zitting in een breed Multidisciplinair overleg met andere zorginstellingen, dat overlegt over complexe casussen en

-14-

de afstemming van ieders inzet bij de zorg hiervoor. Ook van het WWZ-beraad is SWA
lid.
Klachtenbureau
Verder treedt SWA op als klachtenbureau voor cliënten. Cliënten komen bij SWA met
klachten over de afhandeling en beschikkingen van hun aanvragen varji individuele Wmovoorzieningen. SWA neemt deze in behandeling en treedt daarbij! ook wel op als
belangenbehartiger van de cliënt naar de backoffice.
j
'i

Terugkoppeling naar gemeente
SWA rapporteert in haar Jaarverslag en Financieel verslag over haan prestaties en de
financiële uitgaven. Hierover krijgt SWA echter geen enkele terugkoppeling van de
gemeente.

3.2.

Financieel beheer

Hierbij maken we onderscheid tussen:
• Controle op uitgaven.
•
Beheersing uitgaven.

'|
j
j

Controle op uitgaven
Door financiële overzichten en gedegen begrotingen heeft SWA prima zicht op haar
lopende en begrote uitgaven.
j
i

Beheersing uitgaven
i
Door dat goede zicht op de uitgaven, heeft SWA tijdig kunnen inzien dat het budget dat
de gemeente voor 2010 ter beschikking heeft gesteld, overschreden zal worden bij
ongewijzigde voortzetting van de huidige taken. Met de gemeente is!overeengekomen
dat dit tekort uit de eigen reserves wordt aangevuld. Voor 2011 zijn geen passende
afspraken gemaakt en het is onduidelijk of SWA op een aanvullend budget mag rekenen,
waarmee de begroting wel sluitend te maken zou zijn en de taken naar behoren kunnen
blijven uitgevoerd.
,!
SWA heeft in april 2010 schriftelijk bij de gemeente aangegeven dat de reserves na dit
jaar uitgeput zijn. Tegelijkertijd wordt in dezelfde brief bevestigd dat de SWA-begroting
2011 op dezelfde uitgangspunten gebaseerd zal worden als die van 2010, als de
gemeente niet tijdig met financiële en beleidsmatige aanpassingen komt. SWZ heeft op
dit schrijven geen reactie gekregen. ,
SWA zef de gemeente niet aan tot daadwerkelijke keuzen
•;
Ook SWA maakt geen keuzen. In plaats van de gemeente al voor 2010 alternatieven
voor te leggen gericht op uitbreiding van het budget of inperking van bepaalde
dienstverleningstaken, heeft SWA zijn eigen reserves aangesproken. Ook voor 2011 lijkt
SWA het initiatief bij de gemeente te laten om te komen tot goede haalbare afspraken.
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3.3.

Contact met cliënten

Bij dit thema komen de volgende subthema's aan de orde;
Advies- en doorverwijsfunctie.
Integraliteit benadering hulpvragen.
Bejegening cliënten.
Vindbaarheid voor cliënten van het loket.
Fysieke bereikbaarheid loket.
Objectiviteit bij klachtenbehandeling.
Advies- en doorverwijsfunctie
SWA neemt deze taak serieus. De cliënten worden met grote inzet onder andere over de
Wmo te woord gestaan. Om de resultaten van die verwijzingen te kunnen controleren,
heeft SWA zelf een enquête Hulp in het Huishouden ontwikkeld die het proces na het
uitzetten van de hulpvraag monitort.
De indicatieadviezen die SWA aanlevert aan de backoffice in Ridderkerk, worden door de
backoffice alleen nader onderzocht als er sprake is van een complexe casus. Anders
volgt de backoffice de adviezen van SWA.
Integraliteit benadering hulpvragen
SWA is zelf van mening dat ze op dit taakveld tekort komt. Het budget van de gemeente
laat een goede uitvoering van de integrale ondersteuning en vraagbehandeling niet toe.
Zie ook bij 3.1.
Bejegening cliënten
Cliënten zijn heel tevreden over de bejegening. Hoofdstuk 5, dat nader ingaat op de
resultaten van de klantenpanels, komt hierop terug.
Vindbaarheid voor cliënten van het loket
Het Boerderijtje in Rhoon, de locatie van de frontoffice, is goed bekend onder de burgers
van Albrandswaard. Wekelijks wordt het genoemd op de gemeentepagina van de
Schakel. Verder heeft SWA een website die de burgers van Albrandswaard informeert
over wonen-welzijn-zorg-voorzieningen. Deze site (www.vraagwüzeralbrandswaard.nl)
geeft duidelijke informatie aan de burger over aanwezige voorzieningen binnen de
gemeente of in de regio als deze niet in de gemeente zijn, over procedures (bijvoorbeeld
bij woning zoeken) en de wijze waarop men informatie kan krijgen.
Fysieke bereikbaarheid loket
Het loket in het 'boerderijtje' is verbazingwekkend slecht toegankelijk voor minder validen.
De spreekkamer is bovendien erg klein. SWA heeft duidelijk ruimtetekort. De gemeente
zoekt wel naar een andere locatie voor de Vraagwijzer, maar heeft hierover nog geen
besluiten genomen. In 2009 heeft SWA hierover een brief naar de gemeente gestuurd,
waarin ze, uit drie alternatieven, een keuze maakt voor andere huisvesting.
Objectiviteit bij klachtenbehandeling
In de Uitvoeringsovereenkomst heeft SWA de taak gekregen van belangenbehartiging bij
conflicten van burgers met ambtelijke of maatschappelijke organisaties. (Mede) in dit
kader behandelt het loket klachten van cliënten over de indicatie voor de Wmo-voor-
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ziening. Hoewel het een begrijpelijke keuze kan zijn SWA deze functie jte geven (cliënten
weten SWA daarvoor ook te vinden), is het formeel niet helemaal juist. SWA staat immers
niet volledig objectief in deze aangelegenheden. De frontoffice van SWA is een
onderdeel van de procedure die leidt tot de indicering en SWA geeft zelf adviezen over
indicaties. Geen van de partijen ziet dit echter als een probleem. Dat.komt, omdat de
medewerkers van SWA hiermee volstrekt integer omgaan; bij een andere bezetting met
minder persoonlijke kwaliteit, zou dat anders kunnen verlopen.3
i|
(Zie hoofdstuk 5 voor het oordeel van cliënten over het functioneren van de frontoffice bij
SWA.)
:i

Formele klachten over de dienstverlening van de gemeente, kunnen burgers van Albrandswaard indienen
bij de Nationale Ombudsman. In het kader van dit onderzoek is niet nagegaa'n of burgers klachten
ingediend hebben met betrekking tot hun ervaringen bij de uitvoering van de Wmo.
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4. Functioneren backoffice
Sinds juli 2009 voert de backoffice van de gemeente Ridderkerk ook de backofficewerkzaamheden uit voor de gemeente Albrandswaard. De overdracht is geregeld bij
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk, juni 2009.
In dit hoofdstuk nemen we het functioneren van de backoffice onder de loep. In de vorige
hoofdstukken is daar al het een en ander over gezegd. Opnieuw zullen we zoveel mogelijk dubbelingen voorkomen.
Drie thema's
In dit hoofdstuk zoomen we in op:
•
Uitvoeren van taken.
• Financieel beheer.
• Contact met cliënten.
Zoals bij de andere actoren in het onderzoek, gemeente en frontoffice, geven we hieronder schematisch de scores aan op de indicatoren die binnen de thema's onderscheiden zijn. In de volgende paragrafen werken we deze uit.
Functioneren Backoffice Ridderkerk
Actor: Backoffice
(gemeente Ridderkerk)
Uitvoeren taken

Financiën

Contact met cliënt

Onderdeel

Score

Overeengekomen taken
Terugkoppeling
Budget

oranje
oranje
oranje
rood
rood

Inzicht in uitgaven
Controle eigen uitgaven
Communicatie burgers

oranje

Bejegening
Communicatie over procesgang

orame
oranje

Toelichting scores: groen = goed, oranje = twijfelachtig, rood = onvoldoende

4.1.

Uitvoeren van taken

Bij de wijze waarop de backoffice de taken uitvoert, kijken we naar:
• Voert de backoffice de overeengekomen taken uit.
• Koppelt backoffice terug naar gemeente over de taakuitvoering.
Uitvoeren overeengekomen taken
De taken die de backoffice uitvoert voor de gemeente Albrandswaard zijn niet schriftelijk
vastgelegd. Eerder hebben we al aangegeven dat dat kan passen in het feit dat de
backoffice van Ridderkerk al ervaring had met het werk en dat Albrandswaard 'erbij werd
genomen'. Voor Albrandswaard betekent het echter dat er geen indicatoren zijn om de
wijze waarop de backoffice de werkzaamheden uitvoert te kunnen toetsen.
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Zover wij uit het onderzoek hebben kunnen afleiden, voert de backoffice naar haar
klanten haar taken op wisselend niveau uit. In het volgende hoofdstuk gaan we daar
nader op in.
Terugkoppeling
De coördinator van de backoffice en de beleidsmedewerker in Albrandswaard hebben
regelmatig contact met elkaar. In het kader van dit onderzoek kon niet de informatie
verkregen worden of tijdens dit contact een terugkoppeling plaatsvindt van de prestaties
van de werkzaamheden (aantal indicaties, welke indicaties, kosten van de toegekende
voorzieningen).

4.2.

Financieel beheer

Bij het financieel beheer kijken we naar:
•
Budget.
•
Inzicht in uitgaven.
•
Controle eigen uitgaven.
Budget
Het budget dat backoffice ter beschikking krijgt, wordt volgens informatie van de
coördinator van de backoffice per saldo niet overschreden. Binnen de voormalige WVGvoorzieningen zijn echter wel overschrijdingen (die vooral te maken hebben met de
woningaanpassingen). Deze worden echter gecompenseerd door onderschrijding op de
Hulp in het Huishouden. Gezien de discussie met de gemeente hierover, is het
vooralsnog onduidelijk en twijfelachtig of de backoffice inderdaad binnen het budget blijft.
Inzicht in uitgaven
Zoals eerder aangegeven is het informatiesysteem, waarmee de backoffice werkt niet
ingericht op gedetailleerde managementinformatie over de bestedingen van de budgetten. Consequentie daarvan is dat de gemeente Albrandswaard geen vinger aan de pols
kan houden, maar de backoffice zelf ook niet 'realtime' inzicht heeft in de ontwikkeling
van de uitgaven. Hierdoor kunnen we spreken van een slechte beheersing van de
uitgaven.
De backoffice onderkent deze omissie ook en werkt op dit moment aan verbetering
hiervan.

Controle op uitgaven
Opmerkelijk is dat de backoffice geen controle uitvoert op de facturen van de aanbieders
van Hulp in het Huishouden (HH). Er wordt niet gecontroleerd of de aanbieders factureren in overeenstemming met dat wat ze daadwerkelijk leveren (bijvoorbeeld factureren
voor HH2 (huishoudelijke werkzaamheden, aangevuld met organisatorische ondersteuning) terwijl HH1( alleen huishoudelijke werkzaamheden (zoals schoonmaak, boodschappen, was doen) geboden wordt, en de daadwerkelijke uitvoering van het aantal
uren HH dat gefactureerd wordt).
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Bij andere gemeenten is het gewoon dat deze facturen minstens steekproefsgewijs
worden gecontroleerd. Dit is beslist arbeidsintensief, maar noodzakelijk om controle te
houden en de leveranciers van de HH dat ook duidelijk te maken!
In de klantenpanels is naar voren gekomen dat een cliënt in een vakantieperiode een HH2 hulp als
vervanging van haar HH1 hulp heeft gekregen. Later werd op haar rekening het hogere tarief van
HH2 in rekening gebracht. Zie hoofdstuk 5.

4.3.

Contact met cliënten

We onderscheiden de volgende indicatoren:
• Communicatie burgers in het algemeen.
•
Bejegening van cliënten.
• Communicatie over procesgang.
Communicatie met burgers
Als algemeen communicatiemiddel voor de burgers over de Wmo-voorzieningen en de
aanvraag daarvan, heeft Ridderkerk een website (www.wiizerplaats.nl). Deze site geeft
ook informatie voor burgers van Albrandswaard.
Als men de website bezoekt dan blijkt echter dat hij primair bedoeld is voor de burgers
van Ridderkerk zelf. De homepage geeft duidelijk aan dat men op de website zit van
Ridderkerk. Niets wijst erop dat de burgers van Albrandswaard ook welkom zijn.
Verderop is echter wel informatie voor de burgers uit Albrandswaard te vinden, zoals de
Wmo-verordening en Uitvoeringsbesluit Albrandswaard 2006. De sociale kaart geeft
informatie over de aanwezige voorzieningen, maar niet alleen voor de regio. Het is niet
echt gemakkelijk om hieruit gerichte informatie te halen over voorzieningen in de eigen
gemeente of regio.
Ook correspondeert de backoffice in enveloppen van Ridderkerk (gemeenteljike huisstijl)
met zijn cliënten. Een bijzonder gegeven als je bedenkt dat de beschikkingen toch echt
namens de gemeente Albrandswaard verstrekt worden.
Bejegening
De consulenten van de backoffice zijn minder thuis in de 'cultuur' van Albrandswaard. Dit
brengt met zich mee dat zij een meer zakelijke houding aannemen ten aanzien van cliënten van Albrandswaard dan van Ridderkerk. Het wordt ook moeilijker om flexibel met de
regels om te gaan, als een specifieke situatie in Albrandswaard daarom vraagt. Dat hoeft
niet altijd nadelig voor cliënten te zijn: leden van de Wmo-raad zagen deze meer afstandelijke houding deels ook als een voordeel.
Wel is het vreemd dat cliënten voor onderzoeken of gesprekken veelal naar Ridderkerk
moeten komen, in plaats van dat de consulent bij hen thuis langskomt.
Communicatie over procesgang
De Wmo-raad gaf aan dat cliënten niet (altijd) goed geïnformeerd worden over de
termijnen en overschrijdingen van termijnen. Zie hierover verder hoofdstuk 5.
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5. Ervaringen van cliënten
Bij een onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo, kunnen de ervaringen
van de klant niet ontbreken. De hele Wmo draait immers om het ondersteunen van de
burgers die dat nodig hebben. Hoe ervaren de cliënten met Wmo-voorzieningen de
dienstverlening van de front- en de backoffice en hoe tevreden zijn ze over hun
voorzieningen die ze van de gemeente hebben toegewezen gekregen?
Klantenpanels
Deze vragen zijn aan de orde gesteld in klantenpanels. In klantenpanels praten kleine
groepen cliënten over hun ervaringen met de Wmo-voorzieningen. In een kleine groep (8,
maximaal 10 deelnemers) komt al snel een gesprek op gang waarin de gespreksdeelnemers op elkaar reageren en gezamenlijk tot aanscherping komen.
Klantenpanels geven geen representatieve uitslagen over de mate van tevredenheid. Ze
zijn er op gericht om juist kwalitatieve informatie te geven waarin de nuance en de
verdieping veel ruimte krijgen.
Drie gesprekken met drie groepen klanten
We hebben in drie gesprekken met drie groepen klanten gesproken:
• Ouderen.
• Volwassenen tot ongeveer 70 jaar.
• Jongeren: in deze groep waren met name de ouders van de jongeren de gesprekspartners.
De gespreksgroepen bestonden uiteindelijk uit respectievelijk drie, vier en zeven deelnemers.
De gespreksgroep met een aantal ouderen en volwassenen was erg klein om een divers
scala aan ervaringen te kunnen bespreken. De resultaten van die groepsgesprekken
moeten tegen dat licht bezien worden.
De gesprekken hebben plaatsgevonden op drie locaties in de gemeente, Met de ouderen heeft het
gesprek plaatsgevonden in het gemeentehuis van Albrandswaard. Hier moet opgemerkt worden
dat de vergaderruimten in dit gebouw niet toegankelijk zijn voor personen in een scootmobiel. De
liften zijn te klein en de hellingbaan naast de trap niet bestemd voor dit doel: te steil en te smal. Een
van de oudere gespreksdeelnemers heeft toch de halstoer uitgehaald om via de hellingbaan naar
boven te gaan en (met hulp van twee sterke mannen) weer naar beneden. Maar een tweede keer
zal ze het er beslist niet op wagen.

Hoofdthema's
De gesprekken hadden als hoofdthema's:
• ervaringen met de frontoffice;
• ervaringen met de backoffice;
•
mate van tevredenheid met de voorzieningen.
De richting van de gesprekken werd voor een deel door de gespreksdeelnemers zelf
bepaald door in te gaan op onderwerpen die voor hen belangrijk waren bij hun voorzieningenverstrekking en -gebruik.
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Kwalitatieve beschrijving resultaten
Ervaringen van cliënten, en vooral van verschillende groepen cliënten is niet altijd
eenduidig. Om de verschillen in ervaringen niet te kort te doen, kiezen we bij deze
analyse niet voor een weergave in een driepuntschaal, maar voor een kwalitatieve
beschrijving van de resultaten van de gesprekken.
We delen dit hoofdstuk in volgens de gegeven thema's en sluiten af met een algemeen
beeld.

5.1.

Ervaringen met frontoffice

De deelnemers aan alle drie de gespreksgroepen kennen 'het boerderijtje' in Rhoon.
Daar zit de Vraagwijzer, waar je terecht kunt voor vragen en adviezen over onder andere
Wmo-voorzieningen.
Ouderen en groep tot 70 jaar zeer tevreden
De ouderen en de volwassenen zijn zeer tevreden over de wijze waarop 'het boerderijtje'
hen helpt. 'Het boerderijtje' is laagdrempelig en de medewerkers daar hebben een
persoonlijke en efficiënte aanpak. Deze deelnemers hebben de ervaring dat je er niet
alleen goed geholpen wordt met een aanvraag voor een voorziening, maar dat je er ook
voor andere zaken terecht kunt. Bijvoorbeeld voor vragen over een rekening die een
cliënt gekregen had van een leverancier. Een oudere mevrouw 'vindt het heerlijk dat ze er
terecht kan voor van alles en nog wat'. Het helpt haar om zelf haar zaken te blijven
regelen. Ze krijgt hulp daar waar ze dat nodig heeft.
De deelnemers geven elk op hun eigen manier aan dat de frontoffice een integrale
vraagbenadering hanteert. "Medewerkers vragen of je nog meer nodig hebt. Ze denken
met je mee." "Ze bouwen een band met je op en zoeken dingen voor je uit."
Een andere deelnemer geeft aan dat het aanvragen van een herindicatie 'een ramp' is.
Maar als je het via 'het boerderijtje' aanvraagt, gaat het goed. "Zij hebben contact met
CIZ en regelen het."
Toegankelijkheid 'boerderijtje'
Is de tevredenheid over de dienstverlening van de frontoffice bij deze groepen heel groot,
ze merken allemaal op dat de kwaliteit van het gebouwtje heel slecht is. De spreekkamer,
tevens balie, is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Personen in een rolstoel / scootmobiel moeten 'achterom' ontvangen worden. De spreekkamer is erg klein.
Ouders van jongeren niet tevreden
Het gekke is dat de ouders van de jongeren juist van mening zijn, dat ze met hun vragen
niet bij de frontoffice terecht kunnen. Ze zijn daar heel unaniem over. Medewerkers zijn
niet geëquipeerd om hun doelgroep (jongeren met lichamelijk en /of verstandelijke
handicap) goed te helpen. Zij gaan direct naar de backoffice in Ridderkerk.
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5.2.

Ervaringen met backoffice

De ervaringen met de backoffice zijn nogal gevarieerd.
Ouders van jongeren heel tevreden
Nu zijn het de ouders van de jongeren die heel tevreden zijn. Deze tevredenheid heeft
vooral te maken met één consulent, die voor iedereen de contactpersoon is. "Hij probeert
zoveelmogelijk voor je op te lossen." Over contacten met collega's van deze consulent
zijn deze ouders minder te spreken.
;!
In het algemeen komen beschikkingen redelijk snel en de betreffende consulent vraagt
ook na of een voorziening al geleverd is. Kortom alom tevredenheid! ,1
Eén ouder deed de uitspraak dat hij bij veel gemeenten ziet dat het ook minder goed kan.
gaan. "Albrandswaard steekt daar in positieve zin bovenuit."
Eén ouder niet tevreden
Eén ouder is niet zo tevreden. De ervaring die ze heeft bij de frontoffice, namelijk dat de
consulenten niet geëquipeerd zijn om haar de goede ondersteuning te geven, heeft ze
ook bij de backoffice. Uiteindelijk is ze heel blij met de ondersteuning die MEE haar geeft
bij de te doorlopen procedures.
Ouderen ook wel tevreden
'
Ouderen geven aan niet zoveel contact te hebben met de backoffice. Het contact dat ze
hebben is met een 'meneer' en dat loopt al jaren goed.
Toch geven de ouderen signalen dat de organisatie van de backoffice niet feilloos werkt:
iemand heeft de ervaring dat - zonder bericht daarover - de betaling van het PersoonsGebondenBudget (PGB) voor haar Hulp in het Huishouden werd stopgezet. Dit bleek
samen te hangen met haar ingestuurde verantwoording over de besteding van haar PGB,
die niet helemaal goed was. Na vijf maanden hiermee bezig geweest te zijn, heeft een
medewerker haar persoonlijk geholpen. Hij gaf aan dat hij al meerdere keren aan de
administratie opdracht gegeven had voor hervatting van de uitbetaling, maar dat dit
iedere keer mis liep.
i
Mensen tot 70 niet tevreden
De deelnemers aan het klantenpanel tot 70 jaar geven meerdere voorbeelden van zaken
waar ze geen goede ervaringen mee hebben.
(Her)indicatieprocedures
j
Een deel van de negatieve ervaringen heeft betrekking op de (her)indicatieprocedures:
• Termijnen van herindicatie worden vaak overschreden, ook zonder dat daarover
gecommuniceerd wordt. In één geval zelfs drie maanden, terwijl er zes weken voor
staat.
•
Bij aanvragen van herindicatie ontvangt men de ene keer wel en de andere keer niet
een bevestiging van ontvangst. Daar worden de cliënten onzeker van: 'is hij wel
aangekomen'?
• Telefonische contacten bij herindicatie zijn soms vernederend. Cliënten hebben het
gevoel dat soms geprobeerd wordt hen over te halen af te zien van de voorziening, of
op een andere manier compensatie te regelen voor de beperking. Maar andere keren
loopt het telefonisch contact weer heel goed. Het lijkt dus zeer persoonsafhankelijk.
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•

•

Toen de backoffice nog in Albrandswaard was, was de communicatie beter. De
consulenten kwamen toen nog op huisbezoek. De indruk bestaat dat toen de
beschikkingen ook meer passend waren op de situatie van de cliënt, die beslist niet
altijd tot een duurdere voorziening leidde.
Eén cliënt heeft ervaring met een ellenlange en inefficiënte procedure bij een aanvraag voor een omvangrijke woningaanpassing. De backoffice gaf er blijk van niet te
weten hoe hiermee om te moeten gaan. Een dure procedure bovendien, doordat er
twee keer een bouwadvies opgesteld is en cliënt ook het primaat van verhuizen had
opgelegd gekregen, terwijl er geen passende woning te vinden was in Albrandswaard
voor haar leeftijdcategorie. Geschikte woningen die er zijn, zijn veelal voor senioren
bestemd (dat is zij niet).
Opmerkelijk is dat bij verhuizing vanuit een andere gemeente het dossier van die
gemeente niet overgenomen wordt, maar opnieuw alle indicatieprocedures doorlopen
moeten worden. Zelfs voorzieningen (douchestoel en rolstoel) die nog goed waren,
moesten vervangen worden en opnieuw geleverd door de leverancier van Albrandswaard!

Service en onderhoud van traplift
De deelnemers zijn er verbaasd over dat de servicebeurten aan een traplift door henzelf
betaald moeten worden. Bij andere voorzieningen is dat niet het geval. Niet bekend is wat
daar de reden van is. Daarover is nooit bericht ontvangen. De meeste mensen leggen
zich er maar bij neer en betalen de rekening om hem daarna in te dienen bij de backoffice, die de rekening dan aan de cliënt terugbetaalt.
'Scootmobiels in de schuur onder het stof'
Contacten met andere cliënten, leren dat veel scootmobiels die door de gemeente
verstrekt zijn, nooit gebruikt worden. Men kan en/of durft er niet de straat mee op.
Cliënten worden niet of onvoldoende geleerd op een scootmobiel te rijden en zich ermee
in het verkeer te begeven. Daarnaast zijn berijders van scootmobiels die daarin geen les
gehad hebben, vaak een gevaar voor zichzelf en andere weggebruikers. Hier zou veel
meer aandacht voor moeten zijn.
Andere leverancier, andere voorziening
Verschillende keren in de gesprekken is opgemerkt dat, nadat een nieuwe leverancier
aangetrokken was, voorzieningen als scootmobiels en rolstoelen die nog goed waren
vervangen werden door andere.

5.3.

Tevredenheid over voorzieningen

De gespreksdeelnemers hebben ervaring met vele typen voorzieningen: Hulp in het
Huishouden, traplift, scootmobiel, rolstoel, douchestoel, verhoogd toilet, woningaanpassing, tillift, elektrische trippelstoel, aangepaste fiets, aangepaste auto en de Regiotaxi.
Sommigen hebben hun voorziening(en) nog maar kort, anderen al lang.
De gesprekken over de voorzieningen waren geanimeerd en de ervaringen redelijk
gelijkluidend.
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Veelal tevreden over voorzieningen, ontevreden over leveranciers !
Cliënten zijn tevreden over de voorzieningen zelf. Klachten beperken zich tot de Hulp in
het Huishouden en tot de Regiotaxi, waarover hieronder meer.
!
1
De negatieve ervaringen hebben meer te maken met de leveranciers : het gebrek aan
klantvriendelijkheid. Hierbij is geen onderscheid tussen de verschillende gespreksgroepen. Enkele voorbeelden:
!|
• "We hebben 11 dagen op de voorband van de rolstoel van mijn vrouw moeten
wachten. Afspraak gemaakt, kwam niemand opdagen. Het bleek niet genoteerd. Na
boos geworden te zijn, kwam 'ie eindelijk. Bleek dat de banden nog besteld moesten
worden. Als ze dat nu eerder gezegd hadden, dan had ik zelf wat geregeld."
• Cliënt had een bepaald model scootmobiel nodig die vastgezet i<an worden in de
taxibus. Dit was een lange procedure, voordat de leverancier deze leverde.
•
Een aangepaste rolstoel was vooreen jongere al te klein toen hij geleverd werd.
•
Bij aanvraag van een hulpmotortje op de fiets, vond de leverancier het nodig een
totale nieuwe fiets te leveren. Dit was volstrekt niet nodig geweest. ;
i

•

Na veel discussie en lang getouwtrek over de zijde van de trap! waar de nieuwe
traplift gemonteerd zou moeten worden, heeft uiteindelijk een andere leverancier de
gewenste traplift geleverd.
jj
'i

'Goedkoopste wint de aanbesteding'
!
Deelnemers menen dat de service en klantgerichtheid van de huidige leverancier van de
hulpmiddelen veel minder is dan de vorige. Verondersteld wordt dat dit samenhangt met
de aanbesteding, waarbij de goedkoopste aanbieder gekozen is. Maar voor de afgesproken prijs kan geen service op maat geboden worden. De leverancier kan niet leveren
wat hij belooft. De standaard is de norm, terwijl mensen en hun beperkingen verschillend
zijn en er een verscheidenheid aan voorzieningen nodig is.
\
Hulp in het Huishouden: wisselend tevreden
j
Over de kwaliteit van het schoonmaken zijn de cliënten soms wel en soms niet tevreden.
Dit kan samenhangen met de verschillende leveranciers, maar ook met de eisen die
gesteld worden. Een oudere mevrouw is bijvoorbeeld van mening dat "ze er maar zo'n
beetje langslopen. Ze doen het niet zoals je het zelf zou doen", terwijl een ouder van een
jongere juist heel tevreden is, zelfs met de overdracht in de vakantieperiode.
Over de vakantieperiode werd ook een bijzondere ervaring gemeld: ;"De zorginstelling
leverde een HH2 hulp in plaats van de reguliere HH1. Maar op de rekening werd wel het
duurdere tarief van de HH2 hulp in rekening gebracht."
Regiotaxi
De regiotaxi riep tijdens de gesprekken een waterval aan klachten op. Ook nu weer is er
geen onderscheid te.maken tussen de verschillende gespreksgroepen.;De teneur was bij
alle drie dat de Regiotaxi ver beneden de maat presteert.
Wat is wel goed:
j
•
Het contact met de centrale voor het bestellen van de rit is goed: vriendelijk, goed
bereikbaar. Pré is ook dat je de rit via internet kunt aanvragen.
j
•
De nazorg van de uitvoerder van taxidiensten is goed. Ze bellen als er dingen echt
mis zijn gegaan.
il
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Chauffeurs zijn vriendelijk.
Over rijgedrag zijn geen klachten.
Waar gaan de klachten wel over:
De meeste klachten gaan over de wachttijden en om rijtijden:
•
De centrale van Connexxion kent de regio niet, waardoor deze de ritten niet efficiënt
kan inplannen. Gevolg is dat "je eindeloos in de taxi kunt zitten voor je afgezet wordt,
terwijl het veel efficiënter kan".
Een deelnemer heeft de weg direct naar de RTC gevonden. Deze voert de ritten in
opdracht van Connexxion uit: "Je kunt beter direct contact zoeken met RTC en dan
overleggen hoe je de rit het beste kunt plannen. Dat overleg lukt niet op die manier
met de centrale van Connexxion."
• Wachttijden zijn ongewis, maar meestal te lang: "nog nooit meegemaakt dat de taxi
binnen de marges (een kwartier voor en na het afgesproken tijdstip) kwam".
• Wachttijden zijn zo lang dat het lastig is om een doktersafspraak in het ziekenhuis te
halen.
• "In de weekenden is er personeel tekort, waardoor je er niet zeker van kunt zijn dat je
weer thuis komt. Chauffeurs zijn overbelast."
• "Je moet de tijd nemen als je met de Regiotaxi moet reizen."
Goedkope aanbesteding
Ook nu weer zien de deelnemers de oorzaken van het lage serviceniveau in de bekostiging van de dienst. "Connexxion heeft de aanbesteding gewonnen, maar besteedt
de uitvoering uit aan de RTC. Connexxion zal er aan willen verdienen, waardoor RTC
tegen een veel te lage vergoeding de diensten moet leveren."

5.4.

Algemeen beeld

Het is niet eenvoudig om uit de wisselende ervaringen een algemeen beeld te destilleren.
Toch zien we een aantal lijnen:
•
De frontoffice is heel goed in het adviseren en ondersteunen van ouderen en volwassenen. Opvallend is dat dit niet geldt voor de problematiek waarmee jongeren en hun
ouders te maken krijgen.
We kunnen hier geen verklaring voor vinden. Mogelijk zijn de consulenten van de
frontoffice, die tevens ouderenadviseurs zijn, meer gericht op de problematiek van
ouderen.
•
De ervaringen met persoonlijke contacten met de backoffice hangen sterk samen met
de consulent met wie men te maken heeft. Eén consulent is heel servicegericht en
heeft een persoonlijke benadering. Anderen laten dit veel minder blijken.
Deze ene consulent kan echter het totale beeld van de backoffice niet positief
kleuren. Het beeld dat de deelnemers van de gesprekken schetsen, heeft de
kenmerken van bureaucratie, van matige deskundigheid bij minder alledaagse
problematiek, en vooral van slechte communicatie met de cliënten.
•
Er is verspilling van middelen, vooral in de woningaanpassingen, de rolstoelen en
scootmobielen. Leveranciers lijken kleine mankementen aan te grijpen om hele
nieuwe voorzieningen te leveren. Controleert de backoffice hierop? Dit gaat snel om
veel geld, dus hier ligt waarschijnlijk wel een kans voor de gemeente om kosten te
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besparen. Het is inmiddels ook in den lande volledig ingeburgerd gebruik dat
voorzieningen worden hergebruikt waar mogelijk, en dat niet alles voor elke cliënt
nieuw wordt aangeschaft.
j!
De ervaringen met de voorzieningen zijn redelijk gelijkluidend. Over de voorzieningen
zelf is men tevreden, over de leveranciers niet: niet klantgericht. Als een belangrijke
reden van de slechte prestaties van de leveranciers'zien dë deelnemers de
ii

aanbesteding op prijs door de gemeente.
jj
Over de Regiotaxi zijn de meeste klachten. Deze presteert echt onder de maat.
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Rekenkamercommissie
Mr. N: van Eek
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Betreft!

Reactie onderzoeksbevindingen kwaliteit WMO Albrandswaard

Datum

12 januari 2011
93005

Kenmerk

Geachte heer Van Eek,

Postbus 1000

Wij danken u voor het rapport van de Rekenkamercommissie naar de kwaliteit van de
uitvoering van de WMO in Albrandswaard. Uw bevindingen en aanbevelingen helpen
ons om onze regierol op de WMO verder te verbeteren.
J
Voordat wij ingaan op uw bevindingen willen wij een algemeneiopmerking maken over
het uitgevoerde onderzoek door Compaenen. Wij betreuren het dat er geen hoor wederhoor heeft plaatsgevonden. Hierdoor is naar onze mening het rapport van
Compaenen op een groot aantal punten feitelijk onjuist.

3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 51

Zoals bij u bekend hebben wij in februari 2010 aan Deloitte opdracht gegeven om een
onderzoek te doen naar de uitvoering van de uitvoerende taken WMO die door
Albrandswaard aan de gemeente Ridderkerk zijn overgedragen. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn in uw bezit.
|
Uiteindelijk heeft dit onderzoek van Deloitte geleid tot een verbetertraject, geïnitieerd
door de gemeentesecretaressen van Ridderkerk en Albrandswaard. Dit verbetertraject
gaat overigens niet alleen om de WMO; ook de overgedragen werkzaamheden op het,
gebied van Sociale Zaken maken hiervan deel uit.
<
Dit verbetertraject overlapt voor een deel uw onderzoek.
i
Wij willen dan ook nu vooral ingaan op de regierol van de gemeente Albrandswaard
ten aanzien van:
- de WMO beleidsvorming;
j
- de Backoffice en
;!
- de Frontoffice (SWA).
Regierol ten aanzien van de WMO beleidsvorming
De platforms WMO-raad en WWZ-beraad hebben een belangrijke rol binnen het
proces van beleidsontwikkeling. Wij vinden het immers belangrijk dat ketenpartners bij
beleidsontwikkeling vanaf het begin worden betrokken. Zo is bij
aanbestedingstrajecten en -overleggen met leveranciers een vertegenwoordiger van
de WMO raad aanwezig.
!
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Maandelijks heeft onze portefeuillehouder WMO, ondersteund door de
verantwoordelijke ambtenaar, overleg met de voorzitter van de WMO raad. Om de
interactie met de platforms verder te stimuleren is onze portefeuillehouder aanwezig bij
de vergaderingen van het WWZ-beraad en vanaf 2011 bij de vergaderingen van de
WMO-raad.
Als het gaat om onze visie op de WMO, merken wij het volgende op. In het 3e kwartaal
van dit jaar zijn wij van start gegaan met het project 'de kanteling van de WMO'. In
samenwerking met de ketenpartners is het doel om in 2011 een projectplan te hebben
om de kanteling te kunnen realiseren. In 2012 zal de kanteling geïmplementeerd
worden. Door de kanteling van de WMO zal de gemeente Albrandswaard zijn plicht om
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit te voeren verder optimaliseren.
Wij nemen nu dus nadrukkelijk de regie wanneer het gaat om de beleidsontwikkeling
rondom de kanteling van de WMO.
Regierol ten aanzien van de Backoffice
In samenwerking met de gemeente Ridderkerk zijn wij op 17 november 2010 van start
gegaan met een verbetertraject van de Gemeenschappelijke Regeling Soza/WMO; Op
deze bijeenkomst hebben de directieleden, bestuurders en ambtenaren van de twee
gemeenten een start gemaakt met een verbeterslag betreffende de uitvoering van de
Wet Werk en Bijstand (WWB) en de WMO.
De verantwoordelijke managementteamleden en ambtenaren zijn naar aanleiding van
deze bijeenkomst bezig met het uitwerken van concrete voorstellen voor verbeteringen
op het gebied van de bedrijfsvoering en de regierol. Daarnaast zijn praktische
afspraken gemaakt over de onderlinge communicatie en het in de greep houden van
de financiën. Afspraken zijn gemaakt over het houden van reguliere en ambtelijke
overleggen tussen het management, de beleidsmedewerkers en de medewerkers van
de afdeling financiën van de twee gemeenten. De bestaande bestuurlijke overleggen
zijn geïntensiveerd, waardoor de betrokkenheid tussen de Albrandswaardse
bestuurders en de Ridderkerkse ambtenaren zijn verbeterd.
Door deze maatregelen houden wij een betere controle op de WMO en WWB
budgetten en verstrekkingen.
Regierol ten aanzien van de Frontoffice
Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) is een belangrijke ketenpartner bij de
uitvoering van de WMO. Het WMO loket Vraagwijzer wordt immers door SWA
uitgevoerd.
Door middel van maandelijkse bestuurlijke overleggen en regelmatige ambtelijke
contacten is er een goede onderlinge communicatie.
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j

Door de huidige financiële beperkingen, zowel bij de gemeente als SWA, kan de
stijgende werkdruk van de Vraagwijzer niet verlicht worden door uitbreiding van
personeel. Door de regie te nemen hebben wij samen met SWA de keuze gemaakt om
bepaalde activiteiten van de stichting te schrappen; waardoor er financiële ruimte is
vrijgemaakt voor de noodzakelijke uitbreiding van het WMO loket. Als gemeente
hebben wij duidelijk gemaakt dat daar onze prioriteit ligt. Tevens hebben wij
aangegeven een nader extern onderzoek te laten doen naar het functioneren van het
WMO loket. Dit als voorbereiding van de kanteling van de WMp.
Als het gaat om de locatie van de Vraagwijzer zijn wij al geruime tijd in overleg met
SWA op zoek naar een oplossing. Indien de gemeenteraad op |16 december 2010 er
mee instemt zal SWA gevestigd worden in het gezondheidcentrum aan de Rijsdijk 19
te Rhoon.
I
Mocht dit niet doorgaan dan zullen wij de SWA een alternatief voorleggen.
Alternatieven zijn reeds besproken met SWA.
i
Jong gehandicapten
Het bereiken van jong gehandicapten is helaas een bekend en landelijk probleem.
Samen met Stichting Mee hebben wij gezocht naar oplossingen. In 2011 gaan wij
werken aan de invulling van de plicht van de gemeente om licht gehandicapten
ondersteunende begeleiding te bieden. Het bereiken van jong gehandicapten is een
onderdeel van dit traject. Bovendien venvachten wij dat in de verdere ontwikkeling van
het Centrum voor Jeugd en Gezin in Albrandswaard er een nieuwe voorziening komt
waar deze doelgroep makkelijker bereikt en bediend kan worden.
'

I
i

Wij hopen hiermee op een constructieve manier te hebben gereageerd op uw
bevindingen.
■!

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

mr. Harald M. Bergmann

Nawoord RKC op collegereactie 12 januari 2011
De rekenkamercommissie neemt er met genoegen kennis van dat het college in haar nawoord
aangeeft dat de bevindingen en aanbevelingen van de RKC helpen om de regierd van de gemeente
ten opzichte van de WMO te verbeteren.
Ten aanzien van de diverse onderdelen van de reactie van het college merkt de RKC het volgende
op:
:|
i

o

Het is een goede zaak dat een verbetertraject in ingezet op de backofficeiRidderkerk.
Duidelijk is dat de men op het punt van administratieve organisatie niet in control is en de
WMO-cliënten daar hinder van ondervinden. De RKC beveelt aan om de raad regelmatig te
informeren over de voortgang van het ingezette verbetertraject.

o

Door het onderzoeksbureau is vastgesteld dat de cliëntparticipatie bij de beleidsvorming in het
verleden tekort is geschoten. Uit de collegereactie blijkt dat hier kennelijk een kanteling ten >
goede is gekomen. De RKC juicht dit toe.
j

o

De verbeterde communicatie geldt blijkens de reactie ook voor het regelmatig met de SWA.
Op dit punt, op het punt van verbeterde huisvesting en op het bereiken van jong
gehandicapten stelt de RKC vast dat er een positieve ontwikkeling is ingezet.;

ii

De RKC beveelt aan dat het college bij de behandeling van het WMO-rapport de raad informeert over
de ontwikkelingen en acties die zijn ingezet en daarbij aangeeft hoe de verbeteracties in meetbare
termen door de raad kunnen worden gevolgd.

