
Keuzen voor Beleidsplan en Verordening Wmo 2015 
 
In dit document worden de keuzen die gemaakt worden in de beleidsnota en verordening Wmo 2015 toegelicht. Het college zal nadat de raad het beleidsplan 
en de verordening heeft vastgesteld beleidsregels opstellen. Dit betreft een uitwerking van de zaken uit de verordening die de raad overlaat aan het college.  
Vanwege de overzichtelijkheid wordt gestart met een samenvattende tabel. In het vervolg van dit document worden de respectievelijke keuzemogelijkheden 
nader toegelicht. De begrippen worden in een aparte bijlage kort uitgelegd. 
 
Wat moet en wat mag 
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 staat wat geregeld moet worden en wat geregeld kan worden. De raad moet zorgen dat er een 
persoonsgebonden budget is, maar kan bepalen dat er voor een niet professional een apart tarief geldt.  
 
De gemeenteraad moet een verordening vaststellen. De raad kan er voor kiezen alle regels vast te leggen in de verordening of kan er voor kiezen om 
onderdelen door het college uit te laten werken in de beleidsregels. Dit is geregeld in artikel 156 van de Gemeentewet. De  bevoegdheid 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. De gemeente heeft meer 
vrijheid gekregen om zaken te regelen. 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 met begrippen voor een toelichting op het verschil tussen het beleidsplan, verordening 
en beleidsregels.  
 

Keuzen Opties Zwaartepunt in Beleidsplan, Verordening 
of Beleidsregels 

1. Op grond van welke criteria krijgt een 
burger een maatwerkvoorziening? 
 

- geen of onvoldoende regie op dagelijks leven 
- geen of onvoldoende vaardigheden algemeen 

dagelijkse levensverrichtingen 
- langdurig onvoldoende zelfredzaam 
- geen administratie kunnen doen 
- onvoldoende beheer eigen financiën 

In de toelichting op artikel 3 van de 
verordening opgenomen.  
Zie argumenten raadsvoorstel 

2. Hoe betrekken we burgers? - Uitbreiden Wmo raden met nieuwe doelgroepen;  
- inbreng van andere burgerorganisaties of - initiatieven 

In Beleidsplan (3.1.6) en Verordening (art. 
15) minimaal ingevuld en gericht op 
continueren bestaande situatie. In 
Beleidsregels kan college inbreng nieuwe 
doelgroepen nader uitwerken  

3a. Wie bepaalt de hoogte van het 
persoonsgebonden budget? 

- Keuze om de raad de hoofdlijnen te laten bepalen en 
de nadere regels door het college 

In verordening (artikel 6) opgenomen dat 
het college nadere beleidsregels stelt. 

3b. Hoe de hoogte Pgb bepalen? - Hoogte moet toereikend zijn 
- Niet hoger dan goedkoopst adequate optie 
- Verschillend tarief professioneel-niet-professioneel 

In beleidsregels uitwerken 

Criteria in het Beleidsplan (3.1.3) 
opgenomen.  In verordening (artikel 6) 
opgenomen dat het college nadere 
beleidsregels stelt. 
 



3c. Apart Pgb tarief voor betaling van  
mensen uit het sociale netwerk 

Ja: 
- Op basis van maatwerk toestaan dat mensen uit het 

sociale netwerk (vaak mantelzorgers) met een pgb 
betaald kunnen worden, als de hulp daarmee 
doelmatiger wordt uitgevoerd. 

In Beleidsplan (5.1)  
Zie argumenten raadsvoorstel  

4. Hoe waarderen we jaarlijks 
mantelzorgers? 

- Keuze voor  voucher  waaruit zwaar belaste 
mantelzorgers kunnen kiezen 

In het Beleidsplan (5.1) opgenomen.  In 
verordening (artikel 11) opgenomen dat het 
college nadere beleidsregels stelt. 
 

5. Compensatie meerkosten personen met 
een beperking of chronische problemen 

- Gekozen wordt voor aansluiting bij de collectieve 
zorgverzekering. Dit betekent overheveling naar het 
minimabeleid. De uitwerking van de keuze zal bij de 
beleidsregels voor het minimabeleid terugkomen. 

In het Beleidsplan (3.3.7) opgenomen.  In 
verordening (artikel 12) opgenomen. Het 
college stelt nadere beleidsregels bij het 
minimabeleid.  
Zie argumenten raadsvoorstel 
 

6. Hoe kun je nagaan of ondersteuning met 
pgb  voldoende kwaliteit heeft? 

- Door een plan te vragen van de pgb-houder waarin 
welke hulpverlening, door wie, hoe lang en welke 
intensiteit (hoeveel uur) is opgenomen 

 

Beleidsplan (3.1.3)  
Zie argumenten raadsvoorstel 
 

7. Hoe borgen we een goede prijs 
kwaliteit verhouding? 
 

- Door naast prijs kwaliteitseisen te hanteren: 
o aard en omvang taken 
o vereiste deskundigheid professionals 
o eventuele extra taken 
o onderhoud (materiele) voorzieningen 

In het Beleidsplan (2.4.7) opgenomen 
Verordening (art. 13).  
 
 
 

8. Welke kwaliteitseisen stellen we  aan 
diensten en voorzieningen? 
 

- Wettelijke eisen (geen keuze) t.a.v. 
o Klachtenregeling 
o Privacy 
o Medezeggenschap 
o Klantervaringsonderzoek 
o Certificering aanbieders 

Dit is in Artikel 8 van de verordening 
opgenomen. Het college kan nadere 
beleidsregels stellen 

9. Maakt het college gebruik van 
de mogelijkheid het recht op 
ondersteuning vast te laten stellen 
door de aanbieder? 
 

- Vooralsnog is daar waar commerciële belangen 
bestaan bij de zorgaanbieders het zuiver om daar 
geen mandaat neer te leggen. De Wmo-consulenten 
dienen bij de toewijzing van Wmo-voorzieningen met 
de wijkverpleegkundigen en welzijnsaanbieders in het 
wijkteam af te stemmen. Dit uitgangspunt wordt de 
komende jaren getoetst. 

Is geen keuze voor de raad. 

10. Maken we afspraken met aanbieders 
over  melden van calamiteiten en geweld? 

- Ja. Dergelijke verplichting bestaat al in de AWBZ. Dit 
nemen we over. 

Dit staat in het Beleidsplan (5.1). In de  
Verordening (art 9) opgenomen dat het 



 
 
* Beleidsplan en verordening worden door de raad vastgesteld. Beleidsregels door het college. 

 
 
Toelichting Keuzen  
 
1. Welke criteria stellen we vast op grond waarvan een burger voor een maatwerkvoorziening (voor begeleiding t.b.v.) versterking zelfredzaamheid 
en verhoging participatie, in aanmerking komt? 
Het verstrekken van een maatwerkvoorziening wordt samen met de cliënt besproken en op hun behoefte afgestemd. Elke gemeente stelt eigen regels, omdat 
de behoeften van inwoners per gemeente kunnen verschillen. Het aanbod van algemene voorzieningen is ook niet in iedere gemeente gelijk. Het is daarom 
niet mogelijk of wenselijk dat in de verordening limitatief wordt geregeld welke maatwerkvoorzieningen worden verstrekt. Maatwerk voorzieningen zijn 

college nadere beleidsregels kan stellen. 

11. Hoogte eigen bijdragen 
maatwerkvoorzieningen? 
 

Kiezen voor de maximale eigen bijdrage die op grond van de 
wet is toegestaan.  

Dit is in het Beleidsplan opgenomen (6.1) 
In de verordening in artikel 7 en 
opgenomen dat college nadere 
beleidsregels kan stellen. 

12. Hoogte bijdrage in de kosten van 
algemene voorzieningen? 

We kiezen voor een bijdrage in de kosten ter hoogte van de 
kostprijs. Er is een korting mogelijk voor minima.  

Dit is in het Beleidsplan opgenomen (5.1) 
In de verordening in artikel 7 en 
opgenomen dat college nadere 
beleidsregels kan stellen. 

13. Verklaring Omtrent het Gedrag 
eisen voor werknemers/ 
vrijwilligers? 
 

Gezien de kwetsbaarheid van cliënten kiezen voor verplichting 
daar waar werknemers of vrijwilligers direct contact hebben 
met cliënten. Voor vrijwilligers kan het college nadere regels 
stellen. 

In het Beleidsplan in 2.4.7. In de 
Verordening (art. 8) is opgenomen dat het 
college nadere beleidsregels kan stellen. 
Zie argumenten raadsvoorstel 

14. Overgangstermijn Awbz-Wmo Wettelijke termijn van 1 jaar volgen, maar daar waar 
gelijkwaardige alternatieven aanwezig zijn in overleg met de 
cliënt een half jaar termijn bieden. 

In het Beleidsplan in 4.4.1. opgenomen. In 
de Verordening bij de toelichting.  
 

15. Monitoren via zo veel mogelijk 
prestatie-indicatoren of alleen de 
meest relevante? 
 

Kiezen voor het beperken van registratie- en monitoreisen 
gericht op klanttevredenheid en mate van participatie. 
 

Dit staat in het Beleidsplan in 4.3 

16. Cliëntondersteuning door wie? Door  MEE (hiervoor is een contract afgesloten voor de duur 
van twee jaar). Daarnaast worden ook het welzijnswerk en het 
maatschappelijk werk ingezet. 

Dit staat in het Beleidsplan in 3.1.1 

17. Is Privacy belangrijker dan de 
kwaliteit van de hulpverlening. 

Privacy moet in dienst staan van kwalitatieve hulpverlening. 
Altijd toestemming aan cliënt vragen om gegevens te 
gebruiken. Alleen gebruiken voor het hulpverleningsdoel. 

Dit staat in het Beleidsplan in. 3.1.4 
 
 
 



afgestemd op individuele behoeften van mensen met beperkingen. Voor deze voorzieningen geldt een toegangsbeoordeling ofwel indicatie. Hiervoor wordt 
een beschikking verstrekt. Het gaat bv om huishoudelijke hulp, woningaanpassing, logeren om de mantelzorger te ontlasten. Algemene voorzieningen zijn 
voorzieningen die ook bedoeld zijn voor mensen zonder beperkingen. Hiervoor is geen indicatie nodig. Voorbeelden zijn boodschappendiensten of activiteiten 
in buurthuizen.  De gemeente moet aan de hand van geschikte en toepasbare criteria nader afbakenen in welke gevallen iemand een maatwerkvoorziening 
kan krijgen: 
De criteria voor de behoefte aan begeleiding van kwetsbare mensen zijn: 
-  Geen of onvoldoende regie op het (dagelijks) leven; 
-  Geen of onvoldoende vaardigheden om algemeen dagelijkse levensverrichtingen (b.v.  koken, wassen, de post lezen en begrijpen, boodschappen doen 

etc.) uit te kunnen voeren; 
-  Langdurig onvoldoende zelfredzaam zijn etc. 
-  Geen administratie kunnen doen; 
-  Voldoende de eigen financiën kunnen beheren. 
Motivatie: Wij kiezen voor deze criteria omdat deze aansluiten bij de criteria in de AWBZ. 

 
2. Hoe betrekken we burgers bij het beleid? (verplicht) 
De Wmo 2015 vraagt van de gemeente om in de verordening te regelen op welke manier ze burgers betrekt bij het maken van Wmo-beleid. De meeste 
gemeenten doen dat nu via de instelling van een Wmo-raad, maar dit is geen verplichting. In Albrandswaard worden burgers betrokken via de 
Maatschappelijke Adviesraad (MAA). Het is verstandig als de gemeente de vertegenwoordiging uitbreidt met de nieuwe doelgroepen. Denk daarbij aan 
cliëntorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en met psychiatrische problematiek.  
Huidige situatie: De gemeente initieert periodiek overleg met de MAA, stelt in onderling overleg de agenda samen, en voorziet tijdig in de benodigde 
informatie en ondersteuning. 
 
De huidige situatie in ieder geval handhaven en mogelijk uitbreiden met een vertegenwoordiging van de nieuwe doelgroepen.  
Motivatie: Huidige wetgeving Wmo 2015 borduurt voort op de regelgeving van de vorige Wmo en de gegroeide praktijk. Dit voldoet, echter inbreng van de 
nieuwe doelgroepen is gewenst. 
 
3a. Wie bepaalt de hoogte van het persoonsgebonden budget (verplicht) 
Er zijn drie keuzemogelijkheden:  
Variant A: De raad stelt de wijze in hoofdlijnen vast en delegeert de nadere uitwerking aan het college. 
Variant B: De raad legt de wijze zelf vast in de verordening. 
Variant C: De raad delegeert het vaststellen van de procedure volledig aan het college. 
 
Een pgb is gemiddeld genomen circa 20% goedkoper dan zorg in natura omdat er minder overheadkosten hoeven te worden meegerekend. In de tarieven 
kan onderscheid worden gemaakt tussen ondersteuning die wordt geleverd door een niet-opgeleid persoon uit het sociale netwerk of door professionele 
hulpverleners. Het persoonsgebonden budget mag niet hoger zijn dan de prijs die de gemeente aan een zorgaanbieder betaalt. De hoogte kan wel lager 
worden vastgesteld, als er geen sprake is van overheadkosten. Als iemand uit de naaste omgeving het werk doet, waarvoor een persoonsgebonden budget is 
verstrekt, kiezen we in ieder geval voor een lager tarief.  
Voorstel om te kiezen voor variant A. De raad stelt bovengenoemde hoofdlijn vast. Het college werkt dit uit.  
Motivatie: Het is de taak van de raden om de kaders vast te stellen. Dit uitgangspunt sluit aan op de keuze om de raad de hoofdlijnen te laten vaststellen. 



 
3b. Bepalen hoogte Pgb hoe? 
Voor het bepalen van de hoogte van het Pgb kiezen we voor de volgende hoofdlijnen (uit jet advies en de modelverordening van de VNG): 

-  De hoogte moet in ieder geval toereikend zijn om ondersteuning te kunnen kopen. 
-  Gemeenten kunnen verschillende tarieven hanteren voor professionele en niet-professionele 
   hulpverleners en ondersteuners. 
-  En het pgb mag niet hoger mag zijn dan de goedkoopst adequate zorg in natura (zorg door een aanbieder) 

Motivatie: Hier wordt aangesloten op het advies van de VNG. We beschouwen het redelijk en goed verdedigbaar om voor niet-professionals lagere aparte 
tarieven te hanteren dan voor professionals. Ook de keuze voor de goedkoopst adequate zorg (Het goedkoopste alternatief, dat aan de minimale 
kwaliteitseisen voldoet) als referentiekader geeft een handvat voor een bovengrens in het pgb-tarief. 
 
3c. Hanteren we een apart pgb-tarief voor het betalen van mensen uit het eigen sociale netwerk? (niet verplicht) 
Mantelzorg is het bieden van onbetaalde zorg aan iemand met wie je een persoonlijke band hebt. Een mantelzorger is geen beroepskracht. In de Wmo 2015 
krijgt de gemeente de opdracht om eerst na te gaan of het probleem van de cliënt met inzet van eigen netwerk kan worden opgelost. De gemeente 
moet de mantelzorger(s) betrekken bij het gesprek, de draagkracht-/draaglastverhouding meewegen. De maatwerkvoorziening wordt altijd toegekend aan 
degene met de beperking. Deze mag het pgb besteden aan hulp die hij/zij krijgt van een persoon die tot het eigen sociale netwerk hoort. De regering heeft 
aangegeven dat onder dit sociale netwerk ook mantelzorgers kunnen vallen. Wel is het rijk van mening dat de beloning van het sociale netwerk in elk geval 
beperkt moet blijven tot die gevallen waar dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij die hulp die grotendeels bestaat uit toezicht, die soms 24 uur per dag nodig is. Dit kan niet doelmatiger worden uitgevoerd door professionals. De 
aanwezigheid van mantelzorgers, die toch al bij de cliënt aanwezig zijn is dan vaak doelmatiger. De SVB en Per Saldo hebben nog andere situaties 
aangegeven waarin het doelmatiger is om mantelzorgers hulptaken uit te laten voeren. 
Voorgestelde Keuze: 

1. In de verordening opnemen dat wel een pgb-tarief wordt vastgesteld om niet-professionals (inclusief mantelzorgers) bepaalde taken uit te laten te 
voeren die doelmatiger door hen kunnen worden uitgevoerd.  

2. en het college beleidsregels laten vaststellen. Hiervoor het advies van de SVB en Per Saldo (en VNG) gebruiken om vast te stellen welke 
werkzaamheden doelmatiger door mensen uit het eigen sociaal netwerk kunnen worden uitgevoerd.  

 
4. Hoe waarderen we jaarlijks mantelzorgers? (verplicht) 
Variant A: Raad legt wijze van waardering in de verordening vast. 
Variant B: Raad delegeert de vaststelling van de wijze van waardering naar het college. 
 
De Wmo 2015 draagt de gemeente op bij verordening aan te geven hoe zij zorg draagt voor een jaarlijkse vorm van waardering voor de mantelzorgers van 
cliënten (voorheen het mantelzorgcompliment). Het gaat om mantelzorgers die zwaar belast worden. In de AWBZ geldt als criterium dat men minimaal 3 
maanden, 8 uur per week belast is met de zorg van een naaste. Vormen van waardering voor de hulp aan naasten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een 
geldbedrag, een VVV bon, een boeket bloemen of een jaarlijkse verwen dag voor mantelzorgers. Uit onderzoek van Mezzo (Nationaal Mantelzorgpanel, 
2013) blijkt dat mantelzorgers deze waardering belangrijk vinden.  
 



Voorgesteld wordt te kiezen voor variant B. Motivatie: Het gaat hier niet om een kader te stellen voor het  beleid bij het invullen van de jaarlijkse waardering 
voor de mantelzorgers, maar om concreet aan te geven wat de mogelijkheden zijn om de waardering van de mantelzorgers uit te drukken. Het college zal de 
alternatieve wijzen van waardering vast stellen. We denken hierbij aan vouchers voor: 
a. Cadeaubon, VVV-bon 
b. Bloemen 
c. Theater bon 
d. Voucher/ bon voor gemaksdienst 
- maaltijddienst 
- boodschappendienst, 
- klussendienst, 
- tuinman 
e. Voucher voor respijtzorg door vrijwilligers 
f. Voucher voor sociaal contact/ ondersteuning, 
- meegaan naar ziekenhuis 
- vriendschappelijk huisbezoek 
- ondersteuning bij bezoek aan instantie 
g. Reiskostenvergoeding 
 
5 Compensatie meerkosten personen met een beperking of chronische problemen 
De afschaffing van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (Wtcg) en de  Compensatieregeling Eigen Risico (Cer) betreft een complex 
aan maatregelen, waarop de gemeente geen invloed heeft. De Wtcg en Cer zijn compensatieregelingen voor mensen met meerkosten vanwege een 
beperking. De meerkosten zijn bijvoorbeeld voor hulpmiddelen en medicijnen. 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 is een apart onderzoek gedaan naar mogelijke scenario’s, 
aantallen en financiën. Op basis daarvan is een keuze gemaakt, die apart is voorgelegd aan de adviesraden. Het resultaat van het onderzoek en de keuze is 
verwerkt in het beleidsplan Wmo. In de verordening wordt de keuze bij het college neergelegd. Door de uitwerking in de beleidsregels voor het minimabeleid 
wordt recht gedaan aan de verplichtingen vanuit de Wmo. De helpdesk van de VNG/VWS is geraadpleegd, over de wijze zoals het nu in de verordening is 
geformuleerd.  
 
6. Hoe kun je nagaan of dat de ondersteuning die met het pgb wordt ingekocht van goede kwaliteit is? (verplicht) 
Eén van de wettelijke voorwaarden van een pgb is de toets op kwaliteit. De gemeente moet nagaan of de ondersteuning die met een pgb wordt geboden 
veilig, doeltreffend en cliëntgerichtheid is. Het is voldoende als het college constateert dat de ondersteuning geschikt is voor het doel waarvoor 
het pgb is verstrekt. Hoe kun je de kwaliteit van de besteding van een pgb toetsen? Sinds 2012 is het voor nieuwe budgethouders in de AWBZ verplicht om 
een plan op te stellen. Door het opstellen van een persoonlijk plan stimuleer je de budgethouder na te denken over zijn zorgvraag, deze uit te werken en te 
concretiseren, en tevens het doelbereik en daarmee de kwaliteit van de zorg te evalueren. Door het plan te gebruiken om vast te stellen wat de zorg heeft 
opgeleverd, wordt ook de kwaliteit en doelmatigheid van de maatschappelijke ondersteuning inzichtelijk (uit Handreiking pgb in de Wmo en Jeugdwet van 
VNG/VWS/Per Saldo, april 2014). 
Keuzen:  
- Door in het plan aan te geven (cliënt) en na te gaan (gemeente) hoe het pgb wordt besteed: 
- met Wat (welke hulpverlening) 



- door Wie (wie voert de hulp uit) 
- hoe lang (tot wanneer is pgb nodig) 
- de intensiteit van de hulp (hoeveel uur per week is ondersteuning nodig) 
Motivatie: Om te kunnen beoordelen of de ondersteuning kwalitatief goed is, moet de gemeente de ondersteuning kunnen beoordelen in relatie tot de 
ondersteuningsvraag. Daarvoor is nodig dat de cliënt door middel van een plan de kernkenmerken van de ondersteuning laat zien. 
 
7 Hoe borgen we een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van diensten en voorzieningen die aanbieders leveren? (verplicht) 
De gemeente kan niet zelf tarieven bepalen. De gemeente moet borgen dat er een goede prijs-kwaliteit verhouding voor de maatwerkvoorzieningen is. Om 
een goede kwaliteit te borgen wordt rekening gehouden met: 
- de deskundigheid van beroepskrachten 
- de arbeidsvoorwaarden.  
Bij het vaststellen van de tarieven van voorzieningen betekent dit dat je rekening houdt met: 
a. de marktprijs van de voorziening, en  
b. de eventuele extra taken die in verband met de voorziening van de leverancier worden gevraagd, zoals: 1o. aanmeten, leveren en plaatsen van de 
voorziening; 2o.instructie over het gebruik van de voorziening; 3o. onderhoud van de voorziening, en 4°. Verplichte deelname in bepaalde 
samenwerkingsverbanden. 
 
We kiezen ervoor om algemene kwaliteitseisen te hanteren in relatie tot de prijs voor: 
- Aard en omvang van te verrichten taken; 
- Vereiste deskundigheid van beroepskrachten; 
- Marktprijs van voorzieningen; 
- Eventueel: extra taken die worden gevraagd van aanbieder 
- Onderhoud van (materiële) voorzieningen 
Motivatie: Dit biedt de meeste waarborg dat de prijs in verhouding tot de kwaliteit staat. 
 
8 Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning (verplicht) 
De gemeente moet regelen welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen. De raad legt in ieder geval deze hoofdregel vast in de 
verordening. Het kan wenselijk zijn de mogelijkheid open te laten dat het college nadere eisen stelt. In de modelverordening van de VNG zijn een aantal eisen 
opgenomen. Het is aan de gemeenten om samen met adviesraden en cliëntenorganisaties kwaliteitseisen te ontwikkelen. 
 
Binnen de huidige AWBZ bestaan vele kwaliteitsstandaarden, keurmerken en certificeringen. De gemeente kan deze in eerste instantie gebruiken om zich te 
oriënteren op de kwaliteit van de in te kopen ondersteuning. De gemeente moet zelf vervolgens toezichthouders aanstellen die toezicht houden op de kwaliteit 
van de ingekochte maatschappelijke ondersteuning. 
We nemen de minimaal verplichte kwaliteitseisen op: 
- Klachtenregeling 
- Privacy  
- Medezeggenschap  
- Klanttevredenheids/Klantervaringsonderzoek 
- Certificering aanbieders 



 
9  Maakt het college gebruik van de mogelijkheid om het recht op ondersteuning vast te laten stellen door een aanbieder? (niet verplicht) 
Het college kan de uitvoering van de wet en verordening en de bevoegdheid tot het nemen van besluiten mandateren aan ambtenaren. Ambtenaren maken 
deel uit van het sociaal team. Het sociaal team kan hierdoor snel handelen.  De uitvoering namens het college wordt momenteel in de regel gedaan door 
Wmo-consulenten. De Wmo 2015 maakt het mogelijk dat het college de vaststelling van het besluit over een algemene of maatwerkvoorziening kan 
mandateren aan externe aanbieders. Als voorbeelden zijn genoemd zorgaanbieders en b.v. wijkverpleegkundigen. 
 
Er wordt voor gekozen om de bevoegdheid om besluiten te nemen over aanvragen om maatwerkvoorzieningen niet aan zorgaanbieders te mandateren, 
omdat de gemeente met concurrerende zorgaanbieders te maken heeft. Het is wel mogelijk dat het sociaal team zorgaanbieders om advies vraagt waar het 
gaat om specialistische, complexe hulpvragen.  
 
10 Maken we afspraken met aanbieders over het melden van calamiteiten en geweld? (niet verplicht) 
Ondanks dat het geen verplichting is, is het wel belangrijk een meldingsregeling calamiteit en geweld op te nemen in de verordening. Een dergelijke regeling 
bestaat ook in de AWBZ. Daar melden de instellingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 
Daarom nemen we op dat aanbieders iedere calamiteit en ieder geweldsincident zo snel mogelijk melden aan de toezichthoudend ambtenaar. De ambtenaar 
doet onderzoek naar de calamiteiten en geweldsincidenten en adviseert het college over de aanpak en het voorkomen ervan. Motivatie: Wij rekenen op een 
preventieve werking van de verplichting om calamiteiten en geweld te melden. Bovendien ontstaat hiermee inzicht in de omvang en de ernst van de 
problematiek. 
 
11 Bepalen benutten landelijk kader eigen bijdrage maatwerkvoorziening (niet verplicht) 
Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening die verstrekt wordt op basis van een beschikking waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Het Rijk 
geeft de gemeente beleidsvrijheid de burger mee te laten betalen aan een maatwerkvoorziening binnen de zeer strakke kaders van de landelijke 
inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling. Deze eigen bijdrageregeling wordt jaarlijks door het Rijk aan de gemeenten voorgelegd. De gemeente 
Albrandswaard volgde tot nu toe de maximale mogelijkheden binnen de grenzen van de wet. In het voorgestelde gemeentelijke Wmo-beleid wordt de ruimte 
binnen de landelijke kaders maximaal benut. 

 
Motivatie: Het Rijk biedt de mogelijkheid om te kiezen voor de maximale Eigen bijdragen. In de berekening van het budget wordt hiermee rekening gehouden 
door het rijk. In de gemeentelijke begroting wordt hier ook vanuit gegaan. Geen eigen bijdrage hanteren heeft vergaande financiële gevolgen. Ook gezien de 
kortingen vanuit het rijk.  
 
12 Bepalen hoogte eigen bijdrage algemene voorzieningen (niet verplicht) 
Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die ook bedoeld zijn voor mensen zonder beperkingen. Hiervoor is geen indicatie nodig. Voorbeelden zijn 
boodschappendiensten of activiteiten in buurthuizen.  Een algemene voorziening is zonder beschikking toegankelijk en is voorliggend op een 
Maatwerkvoorziening, als na onderzoek blijkt dat dit een geschikte oplossing is voor het probleem van de burger. De gemeente mag zelf een bijdrage vragen 
tot maximaal de kostprijs van de voorziening, maar mag hiermee van het rijk nadrukkelijk geen “inkomenspolitiek bedrijven”. Zij heeft bovendien de 
mogelijkheid om voor bepaalde groepen een kortingspercentage te geven op de algemene voorziening. De gemeente kan bepalen dat mensen met een 
inkomen op bijstandsniveau geen of een lagere eigen bijdrage betalen. De gemeente heeft er zelf belang bij om een algemene voorziening 
(financieel) laagdrempelig te maken, zodat de druk op vaak duurdere maatwerkvoorzieningen wordt beperkt. 
Keuzen: 



Variant A: De raad legt deze regels zelf vast in de verordening. 
Variant B: De raad delegeert het vaststellen van deze regels volledig aan het college. 
Voorgesteld wordt te kiezen voor variant B. 
Motivatie: De raad stelt het kader vast. De burger betaalt een bijdrage aan de kosten die niet hoger is dan de kostprijs.  
 
13 Vragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor zzp-ers en werknemers van aanbieders? (niet verplicht) 
Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners, inclusief de kwaliteit van deze 
ondersteuning. Een gemeente kan zelf bepalen of zij een Verklaring omtrent het gedrag eist van personen die beroepsmatig met cliënten in contact komen, 
en voor welke vormen van ondersteuning zij deze eisen stellen. Dit geldt in ieder geval voor beroepskrachten die in dienst zijn van aanbieders. De gemeente 
kan deze eis opnemen in de verordening. Een VOG voor vrijwilligers kan ook zinvol zijn. Hiervoor het college beleidsregels laten opstellen.  
Mogelijkheid en motivatie: 
- Vanwege de kwetsbaarheid van de cliënten wordt de eis van een VOG/verklaring als kwaliteitseis opgenomen in de verordening. 
 
14 Wijken we af van de maximale overgangstermijn van 1 jaar? (niet verplicht) 
In de Wmo 2015 is overgangsrecht opgenomen. Voor de bestaande AWBZ-cliënten die overgaan naar de Wmo van wie de indicatie doorloopt tot na 2015 
blijft de indicatie nog maximaal 1 jaar van kracht tot 31 december 2015. De lengte van de overgangstermijn hangt onder andere af of de 
gemeente erin slaagt de cliënt eerder in de loop van 2015 een nieuw, gelijkwaardig arrangement op grond van de Kanteling aan te bieden. De VNG schat in 
dat in de regel een overgangstermijn van een half jaar, na vaststelling van een nieuw arrangement, voldoende is. Een kortere termijn kan ook 
redelijk zijn, als de burger tijdig van de mogelijke komende wijzigingen op de hoogte is gesteld of er 
goede alternatieven kunnen worden geboden. 
Keuzen: 
- Uit te gaan van de bestaande indicatietermijnen (maximaal 1 jaar tot uiterlijk 31-12-2015) maar wel de mogelijkheid bieden voor een kortere 
overgangstermijn van drie tot zes maanden, als de gemeente samen met de cliënt tot de conclusie komt dat een gelijkwaardig alternatief aanwezig is.   
Motivatie: De wettelijke overgangstermijn van één jaar is landelijk voorgeschreven. Indien gemeenten er in slagen om aan cliënten  een gelijkwaardig 
alternatief aan te bieden, lijkt ons een zekere overgangstermijn van drie tot zes maanden redelijk. 
 
15 Monitoren van de prestaties van zorg- en welzijnsaanbieders 
Om te kunnen monitoren heeft de gemeente informatie nodig om inzicht in prestaties te krijgen van zorg- en welzijnsaanbieders. Voor de gemeente is de 
verleiding groot om op een nieuw terrein, dat we nog niet zo goed kennen veel informatie te verzamelen. Anderzijds kan de gemeente kiezen voor een 
monitoring op hoofdlijnen. Sturen op de hoofdlijn vraagt om een beperkte set prestatie-indicatoren, waarmee registratie en rapportagelasten worden beperkt. 
Mogelijkheid: 
Wij kiezen ervoor ons te beperken wij ons tot de meest relevante prestatie-indicatoren. 
Motivatie: Het beperken van de registratie- en administratielasten heeft tot gevolg dat de beschikbare, schaarse gelden zoveel mogelijk aan ondersteuning en 
zorg kunnen worden besteed. 
 
16 Hoe stellen we voor burgers cliëntondersteuning beschikbaar? (verplicht!) 
De Wmo 2015 draagt de gemeente op om per 1 januari 2015 cliëntondersteuning als kosteloze algemene voorziening te organiseren voor alle burgers. De 
gemeente moeten ervoor zorgen dat cliëntondersteuning beschikbaar is voor cliënten die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. 



Het gaat dan om het geven van informatie, advies, uitgebreide vraagverheldering en kortdurende ondersteuning bij het maken van keuzes. De 
cliëntondersteuning moet “onafhankelijk” zijn. Dat wil zeggen dat de cliëntondersteuner moet handelen in het belang van de cliënten. De huidige 
welzijnsorganisatie SWA lokale ondersteuning (Albrandswaard) en de maatschappelijk dienstverleningsorganisatie Vivenz met het aanbod van algemeen 
maatschappelijk werk bieden mogelijkheden tot cliënt ondersteuning. Met MEE is daarnaast voor twee jaar een contract afgesloten. Ook “het luisterend oor” 
via de regionale telefonische hulpdienst Sensoor valt hieronder. Dit aanbod is voldoet aan de wettelijke vereisten.  
Motivatie: Door cliëntondersteuning te organiseren wordt de vraag breed bezien en verwachten we daardoor op termijn kosten terug te verdienen. 
Clientondersteuners dragen ertoe bij dat er in 1 keer goed naar de ondersteuningsvraag wordt gekeken. We werken aan integrale cliëntondersteuning. 
 
17 Waarborg van privacy 
Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid inwoners, waar nodig, te ondersteunen. De gemeente moet de ondersteuning afstemmen op de persoonlijke 
situatie van de cliënt. Voor cliënten met een complexe vraag wordt de situatie ‘levensbreed’ bezien. Dit kan alleen als afstemming plaatsvindt 
tussen de gemeente en andere partijen. Wij moeten ons een volledig beeld vormen van iemands vraag, zodat wij een zo volledig mogelijk arrangement aan 
de cliënt kunnen bieden. Om tot een goede beslissing te komen, zullen wij toestemming aan de cliënt vragen om de nodige gegevens te 
gebruiken. Aanbieders van zorg en de gemeente moeten zich houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.  
De Wmo 2015 biedt voorwaarden om de gegevensuitwisseling met de zorgverzekeraars mogelijk te maken. Dit is nodig voor de wettelijk vereiste afstemming 
tussen de zorgverzekeraar voor voorzieningen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) en de gemeente voor Wmo-
voorzieningen. De gegevensuitwisseling wordt uitdrukkelijk beperkt tot dat wat nodig is voor de behandeling van meldingen en aanvragen door de gemeente. 
Zo ook voor de registratie van gegevens in het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Om risico’s voor de bescherming van 
die gegevens te voorkomen zijn er afspraken gemaakt om de gegevensuitwisseling en verwerking zorgvuldig te regelen. Hierover worden in de contracten 
met aanbieders afspraken gemaakt. 
 
We maken om risico’s voor de bescherming en verwerking van die gegevens te voorkomen, afspraken 
met de aanbieders. Steeds vragen we de cliënt toestemming om de gegevens te gebruiken en geven de garantie de gegevens alleen voor het 
hulpverleningsdoel te gebruiken.  Motivatie: Privacy is een groot goed, maar mag een kwalitatief goede hulpverlening niet onnodig 
belemmeren. 
 
 

 


