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Geadviseerde beslissing raad 

1. Het Beleidsplan Ridderkerk Wmo 2015-2018 vast te stellen 
2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2015 vast te stellen.  
3. In januari met het college in gesprek te gaan om het grensgebied tussen de beleidsregels en 

de verordening te verkennen. 
 

Inleiding 
Op 23 september 2013 heeft de raad van Ridderkerk de Uitgangspuntennota 2.0 AWBZ/Wmo 
vastgesteld. In die nota is opgenomen dat de “kanteling” uitgangspunt is bij de uitvoering van de Wmo. 
De Kanteling legt bij het zoeken naar het oplossen van een ondersteuningsvraag allereerst de 
verantwoordelijkheid bij de inwoner en zijn sociale omgeving. De missie is ‘minder overnemen, maar 
wel ondersteunen én het vergroten en faciliteren van het zelf oplossend vermogen’. 
 
De Wmo 2015 is op 11 juli 2014 vastgesteld door de Eerste Kamer. De wet treedt per 1 januari 2015 
in werking. De wet schrijft voor dat de gemeente per 1 januari 2015 over een nieuw Wmo-beleidsplan 
en een nieuwe Wmo-verordening beschikt. Het beleidsplan en de verordening hebben niet alleen 
betrekking  op de nieuwe taken, maar betreffen alle voorzieningen in de Wmo.  
 
Beoogd effect 
Het gemeentelijk Wmo-beleid bevordert de participatie en zelfredzaamheid van de inwoners van 
Ridderkerk. Het draagt bij aan het versterken van de eigen kracht. Er wordt maatwerk geleverd, zodat 
er geen kwetsbare burgers tussen wal en schip vallen. De burger heeft duidelijkheid over de 
belangrijkste spelregels die voor de toegang en de voorzieningen gelden. De uitvoering kan aan de 
slag om te zorgen dat de burger die een beroep op de gemeente doet, geholpen wordt. Op basis van 
het beleidsplan is  het contractbeheer, de monitoring en de sturing geregeld. 
 

Relatie met beleidskaders 
Het Beleidsplan Ridderkerk Wmo 2015-2018 vervangt het Beleidsplan Wmo 2012-2016. Het 
beleidsplan Wmo 2015-2018 sluit aan bij de door de raad vastgestelde uitgangspuntennota 
AWBZ/Wmo 2.0. 
 
Argumenten voor de beslispunten 
Onder de argumenten zijn de hoofdpunten uit het beleidsplan opgenomen 

1.1 Het beleidsplan is een uitwerking van de visie die de raad in 2013 met de uitgangspuntennota 
2.0 AWBZ Wmo heeft vastgesteld. 
Het beleidsplan werkt de geformuleerde uitgangspunten uit. De visie op de kanteling staat nog 
steeds centraal. Dit vormt de kern van het beleidsplan. Bij het persoonsgebonden budget is 
het trekkingsrecht (betaling via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) inmiddels wettelijk 
vastgelegd. 

1.2 De keuze voor de vorm van de compensatieregeling moet in het beleidsplan Wmo zijn 
opgenomen 
De afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de 
Compensatieregeling Eigen Risico (CER)  betreft een complex aan maatregelen, waarop de 
gemeente geen invloed heeft. De gemeente krijgt een zeer beperkt budget om een alternatief 
te bieden. Om de keuze te bepalen op welke manier de compensatie voor de meerkosten 
wordt vormgegeven is een apart onderzoek gedaan naar mogelijke scenario's, aantallen en 
financiën (bijlage 6). Op basis daarvan is een keuze gemaakt, die apart is voorgelegd aan de 
adviesraden. De reactie van het college op het advies van het Wmo-burgerplatform is als 
bijlage (4 en 5) bijgevoegd.  



1.3 Het mogelijk maken van een apart tarief voor betaling van mensen uit het sociale netwerk bij 
persoonsgebonden budget (pgb) bevordert de doelmatige inzet van het pgb. 
Op basis van maatwerk toestaan dat mensen uit het sociale netwerk (inclusief mantelzorgers) 
met een pgb betaald kunnen worden, als de hulp daarmee doelmatiger wordt uitgevoerd. De 
beloning van het sociale netwerk blijft  beperkt tot die gevallen waar dit aantoonbaar tot betere 
en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is dan professionele zorg.  

1.4 Voor de hoogte van het pgb wordt een bandbreedte voorgesteld van 70% tot 100% van de 
kostprijs.  
Gemeenten kunnen verschillende tarieven hanteren voor verschillende vormen van 
ondersteuning en voor verschillende typen hulpverleners. De gemeente kiest hiervoor. De 
ondergrens biedt de garantie dat het pgb daarbij niet onder een bepaalde grens kan komen.  

1.5 Het college stelt, met in achtneming van bovenstaande, nadere regels, dit biedt ruimte voor 
maatwerk bij het vaststellen van de hoogte van het persoonsgebonden budget.  
De gemeente kan zelf het pgb-tarief bepalen. De Wmo schrijft daarbij wel voor dat een pgb 
nooit hoger mag zijn dan de kosten van de maatwerkvoorziening in natura.  
Bij het inspelen op de behoefte van de burger past geen strakke regelgeving. De gemeente 
heeft meer vrijheid gekregen om zaken te regelen. Het college kan daarom nadere 
beleidsregels stellen, zodat voor de diensten, hulpmiddelen en woningaanpassingen 
verschillende tarieven of percentages kunnen gelden. Hiermee sluit het beleidsplan aan op het 
huidige vastgestelde beleid voor de Huishoudelijke Hulp. Voor de begeleiding en het 
kortdurend verblijf kan het college kiezen om aan te sluiten bij de jeugwet. Dit biedt het college 
ruimte om slagvaardig te handelen in de toekomst.  

1.6 De kwaliteit van de ondersteuning wordt geborgd door de pgb-houder een plan te laten 
opstellen 
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. 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. Door het opstellen van een persoonlijk plan geeft de budgethouder 
inzicht in zijn zorgvraag en de invulling daarvan. 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.  

1.7 Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor werknemers die direct contact hebben met kwetsbare 
cliënten beschermd  kwetsbare doelgroepen 

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. Vanwege de 
kwetsbaarheid van de cliënten wordt de eis van een VOG  als kwaliteitseis opgenomen in de 
verordening. Het kan nuttig zijn ook voor vrijwilligers een VOG te vragen. Dit kan in het 
vrijwilligersbeleid nader worden uitgewerkt. 

2.1 De verordening is een uitwerking van visie die in het beleidsplan is vastgesteld  
De voorliggende verordening is een "gekantelde" verordening. Dat wil zeggen dat de 
verordening ruime kaders stelt en niet in detail zaken regelt. Dit is lijn met toezeggingen aan 
de raad in het verleden om de verordening "wmo-proof" te maken.  De nadruk ligt op het 
borgen van een zorgvuldige procesgang voor de burger.  De onafhankelijke 
cliëntondersteuning is opgenomen. De regels voor het persoonsgebonden budget met 
trekkingsrecht zijn in lijn gebracht met de nieuwe wet en de uitgangspuntennota. Het 
betrekken van ingezetenen is in de verordening vastgelegd. 

3.1 In de vergadering van de commissie Samen Leven van 13 november 2014 is besloten het 
beleidsplan en de verordening voor debat naar de raad te sturen, onder voorwaarde dat het 
college met de raad in gesprek gaat om het grensgebied tussen de beleidsregels en de 
verordening te verkennen. 
De commissie was van mening dat de verordening mogelijk teveel onderdelen mandateert 
aan het college. Gezien het feit dat er op 1 januari 2015 een door de raad vastgestelde 
verordening moet liggen, is besloten om de verordening wel ter debat naar de raad te sturen. 
In januari 2015 wordt gestart met een verkenning van het grensgebied tussen de 



beleidsregels en de verordening. Zo nodig wordt daarna de verordening gewijzigd. Het 
beleidskader dient hierbij als leidraad. 

 
Overleg gevoerd met 
Het beleidsplan is in samenwerking met maatschappelijke partners tot stand gekomen 
Het Wmo-burgerplatform  heeft input geleverd tijdens het interactieve proces bij het opstellen van het 
beleidsplan en de verordening. Er is de afgelopen maanden ook overleg gevoerd met Karaat, Sport en 
Welzijn, de huisartsen, aanbieders van zorg in de Wmo en het zorgkantoor. Het Wmo-burgerplatform  
heeft het college schriftelijk geadviseerd over het Wmo-beleidsplan en de Wmo-verordening. Dit 
advies is verwerkt in het beleidsplan. De reactie van het college op het advies is als bijlage 
bijgevoegd. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Uitwerking beleidsplan en verordening-Wmo 2015 
De raad moet een verordening vaststellen. De bevoegdheid van de raad om onderdelen aan het 
college te delegeren is ruim, maar niet onbeperkt. Bij het inspelen op de behoefte van de burger past 
geen strakke regelgeving. 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. Het betreft in ieder geval de volgende 
belangrijke onderwerpen:  

- Hoe wordt de burger betrokken; 
- Wat zijn de criteria voor een maatwerkvoorziening; 
- Vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage; 
- Borging van de privacy; 
- Cliëntondersteuning; 
- Het persoonsgebonden budget; 
- Waardering mantelzorgers;  
- Kwaliteitseisen.  

1.2 Bezuinigingen 
Door de overdracht van nieuwe taken komen ook financiële middelen naar de gemeente, maar wel 
met een bezuinigingstaakstelling. Bij het opstellen van het beleidsplan is rekening gehouden met 
bezuinigingen op de taken die overkomen. In het beleidsplan wordt daarom de nadruk gelegd op de 
sturing en evaluatie. Het beleid zal bijgestuurd worden als de noodzaak daarvoor aanwezig is. Het kan 
ook betekenen dat niet alle plannen direct uitgevoerd kunnen worden, maar dat prioritering nodig is. 
Hierover wordt in de reguliere PenC cyclus gerapporteerd.  
1.3 Beschikbaarheid gegevens 
De Wmo 2015 is op 11 juli 2014 in de eerste kamer vastgesteld. Toen was definitief bekend welke 
taken, voor welke doelgroep naar de gemeente komt. Pas daarna mochten de klantgegevens worden 
overgedragen. De gemeente beschikt daarom nu nog niet over een goed klantenbestand. 
 
Wat moet er  op 1 januari 2015 geregeld zijn  
Wat is in ieder geval geregeld: 

 Er is een toegang waar bestaande en nieuwe cliënten naar toe kunnen voor alle Wmo-vragen;  

 De burgers van wie de klantgegevens bekend zijn, zijn voor 1 december 2014 op de hoogte 
waar ze vanaf 1 januari 2015 terecht kunnen.  

 De Wmo-voorzieningen, zowel bestaande (zoals Huishoudelijke Hulp) als nieuwe (de 
begeleiding) zijn voor 1 januari 2015 ingekocht of gesubsidieerd. Dus cliënten kunnen daar 
een beroep op doen. De gemeente heeft een contract met zorgaanbieders afgesloten voor     
1 jaar voor de cliënten die recht hebben op een overgangsregeling (als de indicatie voor 
AWBZ-zorg in 2015 doorloopt houdt het recht op zorg uiterlijk 31 december 2015 op). 
Aanbieders van bestaande cliënten kunnen dan hun dienstverlening voortzetten. Voor cliënten 
die alsnog niet bij hun bestaande aanbieder kunnen blijven, wordt een andere oplossing 
gezocht. Voor de nieuwe cliënten is een overeenkomst gesloten voor de 
maatwerkvoorzieningen.  

 De consulenten en de administratieve organisatie zijn klaar om (aan)vragen te regelen. 

 Het contractbeheer is geregeld. 

 We hebben een noodscenario klaar voor het geval cliënten tussen wal en schip dreigen te 
vallen. 

 



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

1. Communicatie Burgers 
Voor burgers is erg belangrijk dat zij weten waar zij terecht kunnen met hun (aan)vragen en 
wie hen hulp gaat verlenen: 

 De eerste ingang voor burgers met vragen is het Klantcontactcentrum. Hier worden alle 
vragen verzameld. Inmiddels wordt gewerkt aan informatie op de website op basis van 
vragen die gesteld worden. Hier wordt ook verwezen naar landelijke websites met 
relevante informatie. 

 Bij de uitvoering zijn contactpersonen beschikbaar om vragen over de individuele situatie 
van cliënten te beantwoorden, voor zover dit nu mogelijk is.   

 Voor 1 december 2014 krijgen bij de gemeente bekende cliënten een brief met informatie.  

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

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

2. De Nota thuis in de wijk wordt door het college vastgesteld. Op basis van de nota wordt 
gewerkt aan een op de maat van de wijk gesneden aanpak en werkwijze met als doel: 

 De zelfregie en samen redzaamheid van burgers te vergroten en te faciliteren zodat 
de burger en zijn omgeving in staat worden gesteld (mede) zelf vorm te geven aan 
maatschappelijke participatie; 

 Ervoor te zorgen dat er samenhang komt in de dienstverlening waardoor deze 
daadwerkelijk wordt gericht op de behoefte (vraag) van de burger, de thematiek en de 
samenstelling van de wijk; 

 Goede aansluiting van 0e en 1e lijns dienstverlening en zorg te faciliteren waardoor 
duurdere 2e lijns zorg kan worden verminderd of worden uitgesteld; 

 Zorg te dragen voor een goede toegankelijkheid van de dienstverlening fysiek als via 
ICT en internet). 

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

vastgestelde verordening werken wij een aantal keuzemogelijkheden nader uit in 
beleidsregels. Hierin staan ook handvaten voor de uitvoerenden om de regels uit te 
voeren. Het college gaat met de raad in gesprek om het grensgebied tussen de 
beleidsregels en de verordening te verkennen. 

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

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

 
Hiermee is de gemeente transitie-proof. Dit betekent dat de gemeente klaar is voor de start. In 2015 
gaan we over naar de transformatiefase en worden het beleid en de uitvoeringsorganisatie verder 
ontwikkelt.  
 
Evaluatie/monitoring 
De looptijd van het beleidsplan is vier jaar. Na twee jaar vindt een kwalitatieve evaluatie plaats. Dit kan 
aanleiding zijn om het beleidsplan aan te passen. Daarnaast wordt de raad via de gebruikelijke PenC 
cyclus op de hoogte gehouden. Op basis van de sturingsvisie worden voor 1 januari 2015 voor het 
hele sociale domein sturingsindicatoren vastgesteld voor de monitoring. De raad wordt hierover nog 
nader geïnformeerd. 
 
Financiën  
In de septembercirculaire 2014 heeft de gemeente inzicht gekregen in het beschikbare budget. Het 
totale budget voor de nieuwe taken bedraagt in 2015 € 4.474.713. De financiële gevolgen van het 
beleidsplan worden verwerkt in de programmabegroting. In december 2014 wordt hiervoor een 
begrotingswijziging aangeboden voor de drie decentralisaties samen. In 2016 wordt een objectief 
verdeelmodel gehanteerd om het Wmo-budget vast te stellen. Daarover wordt de raad in de toelichting 
op de septembercirculaire nader geïnformeerd. 
 



Juridische zaken 
Het beleidsplan voldoet aan de eisen die in artikel 2.1.2 van de Wmo 2015 daaraan worden gesteld. 
De verordening voldoet aan de eisen die in artikel 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6 en 2.6.6 van 
de Wmo 2015 daaraan worden gesteld. 
 

Communicatie/participatie na besluitvorming 
Nadat het beleidsplan en de verordening zijn vastgesteld, worden burgers hierover via de media 
geïnformeerd. Zie ook het kopje wat gaan we daarvoor doen. 
 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Beleidsplan 
2. Verordening (= raadsbesluit) 
3. Raadsbesluit beleidsplan 
4. Brief Wmo-burgerplatform beleidsplan en verordening 
5. Brief Wmo-burgerplatform compensatieregeling 
6. Collegereactie adviezen Wmo-burgerplatform 
7. Beleidsnota compensatieregeling 

 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 

de secretaris, de burgemeester, 

  
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 

 
 
 
 


