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1 Quickscan Wet maatschappelijke ondersteuning 

1.1 Wmo  

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. De Wmo 
is een brede participatiewet met als doel om zo veel mogelijk mensen te laten meedoen 
aan de samenleving. Veel burger kunnen op eigen kracht participeren en anderen 
ondersteunen. Maar er zijn ook burgers die een zetje nodig hebben om goed mee te doen 
aan de samenleving. En er is een groep burgers die zelfs met een zetje aan de kant dreigt 
te blijven staan. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. In de 
wet staan de velden waarop een gemeente in ieder geval moet presteren om 
samenhangend beleid te organiseren: de negen prestatievelden. 

1.2 De rol van de raad 

Bij het opstellen van de Wmo koos het kabinet er bewust voor de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van deze wet bij de gemeente te leggen. Op dat niveau is het het 
duidelijkst wat er speelt. Met die kennis kan maatwerk worden geleverd. Dat is belangrijk, 
omdat de bedoeling van de wet immers is om het mogelijk te maken dat iedereen aan de 
samenleving deelneemt. Die mogelijkheden verschillen per gemeente. De ene gemeente 
bevindt zich op het platteland waar een grote afstand is tussen activiteiten, maar waar een 
redelijk aanbod is aan maatschappelijke verbanden. De andere gemeente is een stad waar 
een behoorlijk aanbod is aan activiteiten, maar waar burgers redelijk geïsoleerd van elkaar 
leven. De rol van de gemeenteraad is het stellen van kaders om het beleid op lokaal 
niveau vorm te geven: welke doelen moeten er in de betreffende gemeente worden 
gehaald en welke middelen kunnen daarvoor worden ingezet? Het ligt voor de hand dat 
die kaders worden vastgesteld in een nota. Die moet dus voldoende handvatten bieden 
om te sturen. De Wmo heeft een beleidsplan verplicht gesteld. 

1.3 Het Wmo-beleidsplan 

In artikel 3 van de Wmo staat dat de gemeenteraad één of meer plannen vaststelt die 
richting geven aan beslissingen over de maatschappelijke ondersteuning van de 
gemeenteraad en het college. Het plan wordt telkens voor vier jaar vastgesteld, maar kan 
intussen gewijzigd worden. Verder bevat het plan de hoofdzaken van het te voeren 
beleid. Het wetsartikel bevat ook een aantal zaken dat in ieder geval moet worden 
genoemd: 
 De gemeentelijke doelstellingen op de prestatievelden; 
 De manier waarop het samenhangende beleid wat betreft maatschappelijke 

ondersteuning wordt uitgevoerd. Daarbij moeten ook de acties worden genoemd die 
in de planperiode worden ondernomen; 

 De resultaten die de gemeenten in het plan wil behalen; 
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 De maatregelen die de raad en het college nemen om de kwaliteit te borgen van de 
uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning; 

 De maatregelen die de raad en het college nemen om keuzevrijheid te bieden in 
activiteiten voor degenen die vallen onder de prestatievelden 2 (preventie van 
problemen bij jeugd), 5 (het bevorderen van deelname aan de samenleving en het 
zelfstandig functioneren van mensen met een bepaalde beperking of probleem) en 6 
(verlenen van voorzieningen voor mensen met een bepaalde beperking of probleem); 

 De manier waarop de raad en het college zich hebben vergewist van de behoeften 
van kleine doelgroepen. 

 
Binnen deze kaders heeft de gemeente alle vrijheid om de beleidsnota vorm te geven 
zoals zij dat graag wil. In de bijlage van dit rapport staan de prestatievelden. 

1.4 Quickscan Wmo 

Uit de ervaring van SGBO blijkt dat gemeenten zoeken naar een goede invulling van de 
Wmo. Er gebeurt veel, maar in hoeverre de raad daadwerkelijk betrokken is bij het sturen 
op effecten en het halen van de doelen is onhelder. De Quickscan brengt de huidige 
stand van zaken, de knelpunten en die vraag naar mogelijkheden om te sturen op het 
gebied van de Wmo in de gemeente in beeld. Het is een kortlopend onderzoek in 
meerdere gemeenten tegelijk. De aanpak is identiek, de uitkomsten specifiek. 
 
De centrale vraag in de Quickscan Wmo luidt: 

 

In welke mate voldoet het Wmo-beleidsplan van de gemeente aan de eisen van de wet en heeft de raad 
voldoende aanknopingspunten om te sturen op resultaat?  

 

De Quickscan Wmo geeft een globaal inzicht in de mogelijkheden om zicht te krijgen op 
de doeltreffendheid en doelmatigheid van het ontwikkelde beleid. Daarnaast wordt een 
blik gegeven op de eerste resultaten. De Quickscan bestaat uit twee delen: 

 Analyse van het Wmo-beleidsplan 
 Analyse van de Wmo-prestatiegegevens. 

 
Daarbij worden de volgende onderdelen onderzocht: 
 
Wmo-beleidsplan 
1. Voldoet het beleidsplan aan de wettelijke vereisten? 

1. Wat zijn de gemeentelijke doelstellingen? 
2. Hoe wordt samenhangend beleid uitgevoerd en welke acties worden 

ondernomen in de periode die het plan bestrijkt? 
3. Welke resultaten wenst de gemeente te behalen in de periode die het plan 

bestrijkt? 



 
 

Rekenkamercommissie Ridderkerk 

SGBO  QUICKSCAN WMO-BELEIDSPLAN 3

 

4. Welke maatregelen nemen de raad en het college van B&W om de kwaliteit 
te borgen van de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning? 

5. Hoe wordt de keuzevrijheid bevorderd voor mensen aan wie ondersteuning 
wordt verleend? 

6. Wat zijn de resultaten van het mening vormende totstandkomingsproces met 
burgers en organisaties? 

 
2. Zijn de kosten en de dekking voldoende inzichtelijk gemaakt? 
 

3. Zijn de (financiële en andere) risico’s voldoende in kaart gebracht? 
 
4. Heeft de raad voldoende mogelijkheden om te sturen en te controleren en hoe 

worden deze mogelijkheden gebruikt?  
1. Zijn de doelstellingen helder geformuleerd? 
2. Hoe wordt geconstateerd of doelen worden gehaald? 

 

Wmo-Prestatiegegevens 
5. Hoe verhouden de prestaties van de gemeente zich tot die van andere gemeenten? 
Dit is een overzicht van de antwoorden op de verplichte vragen van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedere gemeente moet hier jaarlijks verantwoording 
over afleggen aan haar burgers. 
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2 Toetsingskader 

Aan de hand van de volgende vragen zijn in het Wmo-beleidsplan de prestatie-
indicatoren voor de Quickscan gescreend. 

 

Vond er een analyse van de bestaande situatie plaats? 
Om te weten waarnaar wordt gestreefd, moet eerst worden bekeken waar een gemeente 
staat. Een analyse van de bestaande situatie kan op de volgende manieren: 
1. Het gebruik van cijfers over de mate waarin burgers deelnemen aan de samenleving 

en de mate waarin zij daar barrières bij tegenkomen. Het vinden van concrete 
informatie hierover kan ingewikkeld zijn. Van burgers zijn geen directe gegevens 
bekend over het hebben van beperkingen of over de mate van deelname aan de 
samenleving. Maar er is genoeg informatie te vinden die aanwijzingen geeft. De 
GGD heeft bijvoorbeeld gegevens over de gezondheidssituatie van de burgers: 
bijvoorbeeld overgewicht, sterftecijfers en belemmeringen die burgers ondervinden 
bij beperkingen. Daarnaast kan worden gekeken naar de cijfers van de individuele 
verstrekkingen. Bij welzijnsinstellingen kan informatie worden gevraagd over het 
bereik van activiteiten: hoe groot is het bereik van het maatschappelijk werk, van het 
opbouwwerk, van het jeugdwerk? Een gemeente kan ook een onderzoek doen. Ten 
slotte kan worden bekeken wat de resultaten zijn van het beleid zoals tot dat moment 
is vastgesteld. 

2. Cijfers beschrijven maar een deel van de situatie. Het is altijd tellen en vertellen. Dat 
betekent dat met betrokkenen de cijfers moeten worden geïnterpreteerd. De 
belangrijkste partners hierin zijn de direct betrokkenen. Zij kunnen vertellen of de 
cijfers overeenkomen met hun beleving, en of zij zaken als een probleem ervaren of 
niet. Daarnaast kunnen de instellingen vertellen welke verhalen achter de cijfers 
zitten. Dan gaat het erom of zij het beeld hebben dat de mensen die moeten worden 
bereikt ook echt worden bereikt. Verder kunnen zij aangeven of er samenhang zit in 
de cijfers: is er sprake van complexe problematiek? 

 

Zijn de ontwikkelingen in beeld gebracht? 
Nadat er een beeld is over de bestaande situatie, moet er ook worden gesproken over de 
ontwikkelingen. Is er sprake van vergrijzing of verjonging, gaan burgers langer zelfstandig 
wonen, wat zijn de ontwikkelingen wat betreft de samenstelling van de huishoudens, het 
aanbod van huisartsen, het openbaar vervoer, bouwprogramma, armoede enz? 
Knelpunten, behoeften en mogelijke witte vlekken in beleid in het aanbod komen hierbij 
ook aan de orde. Een belangrijk aspect is verder de tevredenheid over de manier waarop 
het beleid tot nu toe wordt uitgevoerd. 
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Is er een visie geformuleerd? 
Als de situatie duidelijk is, moet worden bepaald welke beleidsrichtingen er mogelijk zijn. 
Hiervoor formuleert de gemeente een visie op maatschappelijke ondersteuning. Er zijn 
vijf fundamentele keuzes die de basis vormen. Deze hebben betrekking op: 
1. de verhouding tussen collectieve voorzieningen en individuele voorzieningen: 

Willen we zo veel mogelijk ‘algemene’ voorzieningen, of willen we juist voorzieningen op maat voor 
individuen? 

2. de verhouding tussen de eigen verantwoordelijkheid van burgers en die van de 
gemeente: 

In hoeverre worden burgers geacht zelfredzaam te zijn en op welke terreinen? 
3. de verhouding tussen instellingen en de gemeente: 

Op welke wijze moet de aansturing van instellingen plaatsvinden? Heeft de gemeente alleen een 
taak als er ‘witte vlekken’ optreden, of wil de gemeente ook invloed op beleid dat instellingen 
voeren? 

4. de verhouding tussen instellingen en burgers: 
Hoe dienen instellingen om te gaan met de burgers? In welke mate dienen instellingen vraaggericht 
te werken? Stelt de gemeente voorwaarden aan het betrekken van burgers en cliënten bij het beleid 
van instellingen? 

5. de wijze van benaderen van inwoners, als burgers of als cliënten: 
Vatten we het Wmo-beleid op als een breed, op participatie van alle burgers gericht, beleid of zien 
we de Wmo meer als ondersteuning voor wie niet mee kan komen?  

In het verlengde hiervan gaat het ook om het uitwerken van de compensatieplicht. Als 
het nog niet is gebeurd in een eerdere notitie, moet in het beleidsplan staan op welk 
moment een persoon geacht wordt te zijn gecompenseerd in de beperkingen die 
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie in de weg staan.  
 
Zijn er doelen geformuleerd? 
Op basis van de visie kan een aantal algemene doelen worden geformuleerd. Die kunnen 
antwoord geven op bovenstaande vragen over de verantwoordelijkheid van de burger, de 
civil society, het compensatiebeginsel en de samenhang in het aanbod. Door het 
formuleren van algemene doelen wordt een kader geschapen voor de samenhang in het 
beleid. Daaruit kunnen de doelen per prestatieveld worden geformuleerd. 
 
Zijn er resultaten geformuleerd? 
Om te weten of de doelen worden gehaald, moeten deze zo veel mogelijk Specifiek-
Meetbaar-Tijdgebonden-Acceptabel-Realistisch (SMART) worden geformuleerd. Op de 
onderstaande manier moet dit gebeuren: 
 
Stap 0: Formuleer het onderwerp 
 
Stap 1: Specifiek 
Wat moet concreet worden bereikt? 
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Dat betekent een doelgroep (zelfstandig naamwoord) en een activiteit/prestatie 
(werkwoord) benoemen. Per speerpunt kunnen meerdere doelstellingen worden 
geformuleerd. 
 
Stap 2: Meetbaar 
Worden de beschikbare gegevens gebruikt? Dit kunnen kwantitatieve gegevens 
(bijvoorbeeld epidemiologische gegevens) zijn, maar ook kwalitatieve gegevens 
(cliënttevredenheidsonderzoeken). Als er geen gegevens beschikbaar zijn, moet worden 
aangegeven hoe deze gegevens verkregen moeten worden. 
 
Stap 3: Tijdgebonden 
Er moet zijn bepaald in welke periode het resultaat wordt behaald. 
 
Stap 4: Acceptabel 
Met partners moet zijn besproken of zij de geformuleerde doelstelling onderschrijven. 
Willen zij meewerken om deze te behalen? 
 
Stap 5: Realistisch 
Als zo veel mogelijk partners zich hebben uitgesproken voor het behalen van de 
doelstelling, is het goed de vraag te stellen wat er gebeurt als er mogelijk minder middelen 
of capaciteit zijn. 
 
Zijn er acties geformuleerd? 
Om de verschillende doelen te halen moeten acties worden geformuleerd. Duidelijk moet 
zijn wie de acties uitvoeren. 
 
Is beschreven hoe samenhangend beleid vorm krijgt? 
In de Wmo staat de behoefte aan de ondersteuning van een burger centraal. Daar moet 
een samenhangend antwoord op worden gegeven. In het onderzoek wordt bekeken in 
welke mate er relaties worden gelegd tussen de verschillende prestatievelden. De relatie 
tussen prestatieveld 5 het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het 
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen 
met een psychosociaal probleem en prestatieveld 6 het verlenen van voorzieningen aan mensen met een 
beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve 
van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer ligt 
voor de hand, omdat het over dezelfde personen gaat. Prestatieveld 1 sociale samenhang en 
leefbaarheid zijn daarbij een belangrijke voorwaarde. 
 
Maar ook buiten de Wmo moeten relaties worden gelegd. Daar wordt ook naar gekeken. 
Zo hebben mensen met een beperking vaak een laag inkomen. De kans op werkloosheid 
is ook groter. Dan ligt een koppeling met werkgelegenheidsbeleid, economisch beleid en 
armoedebeleid voor de hand. In ieder geval moet de samenhang tussen wonen-zorg-
welzijn worden uitgewerkt. Met het gezondheidsbeleid kan een relatie worden gelegd als 
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het gaat om het voorkomen dat mensen beperkingen krijgen. Vanuit het 
gezondheidsbeleid worden namelijk verschillende preventieactiviteiten uitgevoerd. Een 
ander aspect van gezondheidsbeleid is voldoende aanwezigheid van huisartsen. Als op 
basis van de Wmo ervoor is gekozen dat mensen langer zelfstandig wonen, betekent dat 
ook dat dit aanbod op peil blijft. Andere koppelingen zijn te maken met het woonbeleid 
en de inrichting van de openbare ruimte. In de uitwerking van doelen naar 
beleidsterreinen, moet ook worden gekeken naar samenhang met andere beleidsterreinen 
die niet onder de Wmo vallen. 
 
Hoe wordt de kwaliteit geregeld? 
In het Wmo-beleidsplan moet staan welke maatregelen er worden genomen om de 
kwaliteit te borgen van de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning. Ten eerste 
kan dit door het maken van kwaliteitsafspraken. Daarnaast kunnen 
cliënttevredenheidsonderzoeken worden bedoeld. Op deze manier hebben 
burgers/gebruikers op een bepaald moment de mogelijkheid om zich uit te spreken over 
de kwaliteit. Dit kan op vele manieren, van internetenquêtes tot panelgesprekken. 
Gemeenten kunnen ook kiezen over welk prestatieveld of over welke activiteiten of 
voorzieningen zij een onderzoek willen doen.  
 
Middelen 
Middelen voor de maatschappelijke ondersteuning zijn niet geoormerkt. Er kan dus 
worden gekozen binnen de uitkering van het gemeentefonds. Er moet daarbij rekening 
worden gehouden met de ontwikkeling van de vraag naar maatschappelijke ondersteuning 
en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. In een gemeente met veel jonge inwoners is er 
een andere vraag dan in een gemeente met veel oudere inwoners. Daar komt bij dat de 
vraag naar maatschappelijke ondersteuning kan groeien door extramuralisering en dat er 
een ontwikkeling gaande is dat men problemen zo veel mogelijk eerstelijns wil oplossen. 
Een gemeente ontkomt er daarom niet aan om financiële keuzes te maken. Dit is een 
reden waarom het bepalen van doelen zo belangrijk is, omdat die ook een kader vormen 
voor financiële keuzes. Bij herijking binnen de maatschappelijke ondersteuning kan er 
met begrotingsposten worden geschoven. Voor projecten zijn tijdelijk middelen nodig. 
 
Prestaties: Hoe presteert de gemeente ten opzichte van andere gemeenten? 
Beleidskeuzes moeten uiteindelijk leiden tot prestaties. Op grond van artikel 9 lid 1b van 
de Wmo moeten de gemeenten bepaalde prestatiegegevens over de maatschappelijke 
ondersteuning in het voorgaande kalenderjaar registreren en publiceren. In de Regeling 
maatschappelijke ondersteuning is een opsomming van deze prestatiegegevens 
opgenomen. Gemeenten moeten jaarlijks over deze gegevens publiceren voor hun 
burgers. Daarnaast moeten gemeenten deze gegevens jaarlijks aan het ministerie van VWS 
of aan een centrale onderzoeksinstelling sturen, zodat er een rapport kan worden gemaakt 
waarin gemeenten met elkaar worden vergeleken. De door de gemeente gerapporteerde 
gegevens worden vergeleken met die van andere gemeenten. 
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3 Analyse Wmo-beleidsplannen 

3.1 Analyse 

Voor de Quickscan voor de gemeente Ridderkerk zijn de volgende documenten 
onderzocht: 
 Samen Sterk: Wmo in lokaal perspectief, beleidsplan Wmo 2008-2011 (inclusief 

bijlagen) 
 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Ridderkerk 2008 

 Hieronder worden de vragen van de Quickscan beantwoord: 
 

1. Voldoet het Meerjarenprogramma aan de wettelijke vereisten? 
Het Beleidsplan Wmo van de gemeente Ridderkerk voldoet voor een deel aan deze vereisten. De 
resultaten kunnen duidelijker worden geformuleerd. Daarvoor is echter beleidsinformatie nodig. In 
het Wmo-beleidsplan staat niet of er wordt gewerkt aan het verwerven van die informatie. Niet goed 
duidelijk is de manier waarop de samenhang tussen de prestatievelden vorm krijgt. Uitspraken over 
kwaliteit beperken zich tot de individuele voorzieningen. In het beleidsplan wordt niet ingegaan op de 
keuzevrijheid voor de burger. In het beleidsplan worden wel algemene Wmo-doelen geformuleerd en 
uitspraken gedaan over de positie van de gemeente, de burger, bedrijven en particuliere initiatieven. 
Tenslotte zijn er verschillende mogelijkheden geweest voor burgers en organisaties om mee te werken 
aan de totstandkoming van het Beleidsplan. 
Deze vraag is beantwoord aan de hand van de onderstaande deelvragen. 
 

A. Wat zijn de gemeentelijke doelstellingen?  
In het Toetsingskader van de Quickscan is aangegeven dat algemene doelen 
nodig zijn om een kader te scheppen voor de samenhang in het beleid. In het 
Beleidsplan Wmo van de gemeente Ridderkerk staan uitgangspunten 
geformuleerd. Deze zijn: 
1. Niet het aanbod, maar de vraag van de burger staat centraal. 
2. De zorgzame samenleving (civil society) moet versterkt worden. 
3. Gemeenten, burgers, andere overheden en instanties/uitvoeringsorganisaties 
zijn samen verantwoordelijk voor een breed netwerk aan maatschappelijke 
voorzieningen en (extra) ondersteuning voor kwetsbare groepen in de 
samenleving. 
In de analyse voor de Quickscan beschouwen wij dit als de algemene Wmo-
doelstellingen.  
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In het Toetsingskader staat verder dat een gemeente in het Wmo-beleidsplan een 
keuze kan maken over de verhouding tussen de gemeente en de burgers en 
instellingen. In het Wmo-beleidsplan van Ridderkerk onderscheidt de gemeente 
de volgende rollen: 

 Investeren in partnerschappen (waarmee de gemeente aangeeft te 
investeren in de civil society); 

 Financier om voorzieningen in stand te houden; 
 Regisseur; 
 Stimuleren van ontwikkelingen waar zij niet direct een bevoegdheid 

voor heeft. 
 
Ook benoemt de gemeente in het beleidsplan Wmo welke verantwoordelijkheid 
haar inwoners dragen. Het gaat om de plicht om zich ook in te spannen en iets 
van hun eigen leven te maken. Zwakkeren en kwetsbaren die echter niet 
voldoende in staat zijn om de regie over hun eigen leven te houden, kunnen 
rekenen op de overheid. In het Toetsingskader staat dat het belangrijk is dat een 
gemeente een uitspraak doet over de verantwoordelijkheid van de burger. Dat dit 
in het beleidsplan staat, is dus een positief punt. 

 
Instellingen, bedrijven en particuliere initiatieven worden in het beleidsplan 
verder uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de oplossing van sociale 
vraagstukken. 
 
In de nota wordt geen aandacht besteed aan het compensatiebeginsel. De vraag 
wanneer er voldoende is gecompenseerd en op welke manier dat een mix kan 
zijn van collectieve en individuele voorzieningen, wordt niet gesteld. 

 
B. Hoe wordt samenhangend beleid uitgevoerd en welke acties worden 
ondernomen in de periode die het plan bestrijkt? 
 
In dit onderzoek wordt bekeken of er relaties worden gelegd tussen de 
prestatievelden. In het Wmo-beleidsplan komen alle prestatievelden aan bod. Het 
beleidsplan is opgebouwd per prestatieveld. Prestatievelden 5 en 6 worden 
samengenomen, zoals vaak gebeurt. Bij ieder prestatieveld staan acties genoemd, 
wanneer deze plaatsvinden en wie de partners zijn. Bij sommige acties staat ook 
wie de trekker is. Maar in het beleidsplan wordt niet aangegeven hoe relaties 
worden gelegd tussen de prestatievelden. 

 
Wat de samenhang in het Wmo-beleid betreft, kiest de gemeente verder voor een 
praktische uitwerking. In het beleidsplan staat namelijk dat uit het aanbod moet 
voortvloeien doordat instellingen gaan samenwerken. Instellingen moeten elkaar 
niet voor de voeten lopen. In de praktijk zijn er verschillende projecten waarbij 
aan samenhang wordt gewerkt: sociale activering bij re-integratie, klussendiensten 
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in de eigen wijk, enz. Ook bij dit onderwerp wordt niet aangegeven of de 
gemeente hier nog specifiek acties voor onderneemt. 
 
Een andere manier waarop de nota ingaat op samenhang, is door inclusief beleid. 
Inclusief beleid is beleid dat rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en 
beperkingen van mensen. In het beleidsplan staat als actie genoemd dat wordt 
gedacht aan het stimuleren van deelname aan activiteiten die een preventief 
karakter hebben en als het nodig is het ontwikkelen van nieuwe programma’s die 
een preventief karakter hebben. 
 
Bijlage 3 van het Wmo-beleidsplan bevat de Lokale Wmo-agenda 2008-2011. In 
deze bijlage wordt de relatie gelegd tussen de verschillende Wmo-prestatievelden 
en de kerndoelen uit het raadsprogramma over werk & economie, veiligheid, 
bestuur en participatie, enz. Maar hoe en of er daadwerkelijk wordt gewerkt aan 
samenhang tussen Wmo-beleid en andere beleidsterreinen wordt niet 
beschreven. Hoe worden mensen die uit de maatschappelijke opvang komen of 
een beperking hebben begeleid bij het vinden van werk? 
 
C. Welke resultaten wenst de gemeente te behalen in de periode die het 
plan bestrijkt? 
 
In het Wmo-beleidsplan worden duidelijk acties geformuleerd, waarbij de 
partners zijn beschreven. Dit gebeurt bij elk prestatieveld na de beschrijving van 
de kansen en ook voor de onderwerpen participatie en klanttevredenheid. In het 
beleidsplan staat dat er drie keer per jaar een Wmo-monitor verschijnt. 
 
Het Wmo-beleidsplan bevat per prestatieveld doelen. Uit de doelen volgen 
echter geen SMART-geformuleerde resultaten. Om SMART-geformuleerde 
resultaten te benoemen is beleidsinformatie nodig. In het beleidsplan Wmo 
ontbreken cijfers over de algemene uitgangssituatie. Wat is de 
bevolkingsopbouw: veel ouderen of jongeren, veel gezinnen? Wat is de verdeling 
in de sociaal-economische status (SES eruit) van de inwoners? Zijn er veel of 
weinig sociale verbanden? Bewegen burgers veel of weinig? Hoeveel mensen 
maken gebruik van een individuele Wmo-voorziening. Wat is de prognose? Wat 
is het aantal meldingen huiselijk geweld? Daarom is het niet mogelijk om te 
herleiden of de acties specifiek voor de Ridderkerkse situatie zijn geformuleerd. 
Bij de prestatievelden 7, 8 en 9 wordt wel gezegd dat niet bekend is hoeveel 
situaties het betreft waar mensen uit hun omgeving raken. 
 
In Lokale-Wmo Agenda staan wel prestatie-indicatoren. Een goede meetbare 
indicator is De kwaliteit van de dienstverlening van Ridderkerk scoort in de Staat van de 
Gemeente binnen de top 25 van gemeenten in Nederland. Wat ontbreekt is de periode, 
het draagvlak en wie dat moet doen. Wat ontbreekt bij het percentage Ridderkerkers 
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dat in een sociaal isolement verkeert, is 10% lager dan het landelijk gemiddelde is de manier 
waarop dit wordt gemeten, met behulp van wie en binnen welke periode. Een 
slechte formule is vrijwilligers en mantelzorgers kunnen hun taak zo goed mogelijk 
uitvoeren. De uitgangspositie van de verschillende prestatie-indicatoren wordt niet 
genoemd. Daar is niet duidelijk of ze te controleren zijn. 

 
In het Wmo-beleidsplan staat verder dat de uitkomsten van 
cliënttevredenheidonderzoeken zullen worden gebruikt om aan informatie te 
komen. Dit is een goede start als het gaat om het verzamelen van 
beleidsinformatie. 
 
D. Welke maatregelen nemen de raad en het college van B&W om de 
kwaliteit te borgen van de uitvoering van de maatschappelijke 
ondersteuning? 
Bij de prestatievelden 5 en 6 wordt gesproken over kwaliteit. Om de kwaliteit te 
waarborgen stelt de gemeente kwaliteitseisen aan de uitvoerende organisaties, die in het 
programma van eisen bij de aanbesteding en de uiteindelijke contracten worden vastgelegd. Via 
regelmatige overleggen en rapportages van de uitvoerende organisaties en periodieke evaluaties 
wordt de uitvoering gemonitord. Deze monitoring vindt plaats op basis van de in de plannen 
van eisen en offerteaanvragen vastgestelde kwaliteitseisen. Op basis van de uitkomsten van 
de evaluaties kunnen in de nieuwe aanbestedingen de kwaliteitseisen worden 
aangescherpt. Dit vindt alleen plaats bij aanbieders van individuele 
voorzieningen. Over het borgen van de kwaliteit van de overige (algemene-) 
Wmo-activiteiten wordt geen uitspraak gedaan. 
 
E. Hoe wordt de keuzevrijheid bevorderd voor mensen aan wie 
ondersteuning wordt verleend? 
In de nota wordt niet op keuzevrijheid ingegaan. 
 
F. Wat zijn de resultaten van het mening vormende 
totstandkomingsproces met burgers en organisaties? 
 Voorjaar 2007 is een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 
instellingen en de gemeente bezig geweest om over de Wmo doelstellingen te 
formuleren en om het reeds bestaande aanbod in kaart te brengen. Daarbij is de 
partners om input gevraagd. De resultaten van de werkgroep vormden het 
startpunt voor een conferentie. De vele betrokken partners konden hier een 
bijdrage leveren aan het vormgeven van Wmo-beleid. Deze staan in Bijlage 2 van 
het Wmo-beleidsplan. Op basis daarvan zijn per prestatieveld doelen 
geformuleerd, werden kansen gesignaleerd en zijn ideeën geopperd om de doelen 
te verwezenlijken. De resultaten zijn als bijlage bij de nota gevoegd. Daar komen 
zaken uit als signalering, het functioneren van de Wijzerplaats, positie van de 
kerken, bereik en samenhang tussen instellingen. 
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2. Zijn de kosten en de dekking voldoende inzichtelijk gemaakt? 
De kosten zijn niet voldoende in beeld gebracht. 
 
In de nota staat dat het Wmo-budget is opgebouwd uit de volgende subsidiestromen: 

 Hulp bij het Huishouden 
 Hulp bij het Huishouden/persoonsgebonden budget 
 Diensten bij Wonen met Zorg 
 Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg 
 Vorming Training en Advies 
 Collectieve GGZ-preventie 
 Uitvoeringsbudget. 

Dat is slechts een beperkt onderdeel, omdat onder de Wmo ook de geldstromen 
vallen van de voormalige Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten. Deze 
ontbreken in de opsomming van de onderdelen van het Wmo-budget. Juist om 
samenhang in het beleid te creëren is het belangrijk om die bij elkaar te zien. Daar 
komt bij dat in het Toetsingskader van deze Quickscan staat dat de middelen voor de 
maatschappelijke ondersteuning niet geoormerkt zijn. Dat biedt dus de mogelijkheid 
om tussen al de Wmo-posten te schuiven. In het beleidsplan-Wmo wordt wel 
genoemd dat de gemeente het Wmo-budget als lump-sum ter beschikking krijgt. 
Daar staat ook dat de gemeente zelf kan bepalen hoe zij het geld over de diverse 
prestatievelden verdeeld. 
 
Het budget in het beleidsplan-Wmo gaat over 2008. In het beleidsplan staat de 
begroting voor de projecten die hierin worden genoemd. Voor de huishoudelijke 
hulp worden wel kanttekeningen gemaakt ten aanzien van de verwachte groei en de 
nieuwe aanbesteding. Onduidelijk is of er al cijfers zijn over de verwachte groei. 
Verder wordt niet aangegeven of de gemeenten met het nieuwe verdeelmodel een 
voordeel- of nadeelgemeente is. 
 
De acties uit beleidsplan-Wmo beperken zich tot 2008. Voor de uitvoering in de 
volgende jaren, wordt een actieplan opgesteld, waar de acties op dezelfde manier 
worden benoemd als in beleidsplan-Wmo. In het beleidsplan-Wmo staat verder dat 
de programmamonitoren de plekken zijn waar budgettaire ontwikkelingen worden 
gemeld. 

 
 

3. Zijn de (financiële en andere) risico’s voldoende in kaart gebracht? 
 De risico’s zijn niet voldoende inzichtelijk gemaakt. 

 
Het budget gaat dus over 2008. Voor de meeste gemeenten vormt de verwachte groei 
een risico voor de huishoudelijke hulp. In het beleidsplan-Wmo worden hier wel 
opmerkingen over gemaakt. Ook worden opmerkingen gemaakt over de gevolgen 
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van  nieuwe aanbesteding. Maar onduidelijk is of er al cijfers zijn over de verwachte 
groei. Dit is nodig om het risico goed in te schatten. 
 
Verder wordt niet aangegeven of de gemeenten met het nieuwe verdeelmodel van het 
Rijk een voordeel- of nadeelgemeente is. 

 
4. Heeft de raad voldoende mogelijkheden om te sturen en te controleren en 

hoe worden deze mogelijkheden gebruikt?  
In het beleidsplan Wmo staat dat over de ontwikkelingen in de huishoudelijke hulp 
bij iedere programmamonitor wordt gerapporteerd. Ook budgettaire ontwikkelingen 
worden via de programmamonitor gemeld. 

 
5. Hoe verhouden de prestaties van de gemeente zich tot die van andere 

gemeenten? 
Hieronder staan de verschillende vragen waar iedere gemeente jaarlijks 
verantwoording over aflegt aan haar burgers. In de bijlage van dit onderzoek staan de 
prestatievelden, waar deze vragen bij horen. 
 

1. Is de methode die gehanteerd is bij het tevredenheidsonderzoek, tot stand 
gekomen na overleg met de representatieve organisaties op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning (bijvoorbeeld de Wmo-raad)? 

2. Hoe werkt de gemeente aan de kwaliteit van de in het kader van de Wmo 
geleverde producten en diensten? 

3. Betrekt de gemeente ingezetenen per prestatieveld bij de totstandkoming van 
het Wmo-beleid? 

4. Welke methoden gebruikt de gemeente om de ingezetenen actief te 
betrekken bij de totstandkoming van het Wmo-beleid? 

5. Hoeveel uitgaven (in euro) heeft de gemeente naar schatting in het 
voorgaande jaar uitgegeven aan de uitvoering van de Wmo? 

6. Welke activiteiten onderneemt de gemeente om het sociale klimaat en de 
leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen? 

7. Zijn er ketenafspraken met betrekking tot de preventieve ondersteuning van 
de jeugd? 

8. Welke faciliteiten biedt de gemeente bij opvoedondersteuning? 
9. Welke Wmo-diensten worden aangeboden bij het gemeentelijk 

loket/informatiepunt? 
10. Welke faciliteiten biedt of organiseert de gemeente op het terrein van 

cliëntondersteuning? 
11. Welke ondersteuning en/of faciliteiten biedt de gemeente voor 

mantelzorgers? 
12. Welke ondersteuning en/of faciliteiten biedt de gemeente voor vrijwilligers 

in de zorg en overige vrijwilligers? 
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13. Hoe bepaalt de gemeente het bedrag dat als eigen bijdrage per persoon 
wordt gevraagd? 

14. In hoeverre heeft de gemeente de hulp bij het huishouden afgestemd met 
zorgfuncties in het kader van de AWBZ? 

15. Welke activiteiten onderneemt de gemeente en/of regio waartoe de 
gemeente behoort om de vrouwenopvang te bevorderen en om huiselijk 
geweld te voorkomen en tegen te gaan? 

16. Zijn er in de gemeente (of de regio waartoe een gemeente behoort) 
voldoende plaatsen voor de maatschappelijke opvang of vrouwenopvang? 

17. Welke activiteiten onderneemt de gemeente en/of regio waartoe de 
gemeente behoort om de openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen 
en dak- en thuisloosheid tegen te gaan? 

18. Welke activiteiten biedt de gemeente en/of regio waartoe de gemeente 
behoort op het terrein van verslavingsbeleid? 

19. Welke ondersteuning en/of faciliteiten biedt de gemeente en/of regio 
waartoe de gemeente behoort voor de maatschappelijke zorg voor 
verslaafden en voor de beperking van de overlast door verslaving? 

 
Alle gemeenten in Nederland beantwoorden deze vragen. De antwoorden waarop de 
gemeente Ridderkerk afwijkt, worden hieronder vermeld.  
 
2. Hoe werkt de gemeente aan de kwaliteit van de in het kader van de Wmo geleverde producten en 
diensten? 
De opties “Door de door de aanbieders geleverde kwaliteit te monitoren”  en  “Door 
de aanbieders verplichte periodiek klanttevredenheid te meten” worden aanzienlijk 
minder gebruikt dan het landelijke gemiddelde 
 
3. Betrekt de gemeente ingezetenen per prestatieveld bij de totstandkoming van het Wmo-beleid? 

 Bij prestatievelden 1 en 8 worden ingezetenen niet betrokken, wat zeer sterk 
afwijkt van het landelijk gemiddelde.  

 Bij de prestatievelden 2 en 4 worden ingezetenen nauwelijks betrokken, wat 
sterk afwijkt van het landelijke gemiddelde.  

 Bij prestatieveld 3 worden ingezetenen vaak betrokken, iets meer dan het 
landelijke gemiddelde. 

 
4. Welke methoden gebruikt de gemeente om de ingezetenen actief te betrekken bij de 
totstandkoming van het Wmo-beleid? 

  “Overleg met wijkplatforms, wijkraden, buurtraden, dorpsraden” wordt 
nauwelijks gebruikt, terwijl dit door de gemeenten gemiddeld geregeld wordt 
gebruikt 

 “Contact met betrokkenen via vrijwilligersorganisaties” en “Themagerichte 
bijeenkomsten” worden niet gebruikt, wat zeer sterk afwijkt met wat 
gemeenten gemiddeld gebruiken. 
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5. Hoeveel uitgaven (in euro) heeft de gemeente naar schatting in het voorgaande jaar uitgegeven aan 
de uitvoering van de Wmo? 
De uitgaven voor “Maatschappelijke begeleiding en advies”  en “Sociaal-cultureel 
werk” zijn aanzienlijk lager. dan het landelijk gemiddelde (De Informatie Voorziening 
Derden-posten zijn begrotingsposten waarvan gemeenten verplicht zijn om die aan 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te sturen. Gemeenten zijn vrij om aan te 
geven wat zij binnen die posten willen opvoeren.) 
 
6. Welke activiteiten onderneemt de gemeente om het sociale klimaat en de leefbaarheid in wijken en 
buurten te bevorderen? 
 “Zorgen voor (vrijwillige) buurtbemiddeling”, “Bevorderen van (vrijwillig) 
buurtbeheer en buurttoezicht “ en “Bevorderen dat bewoners zelf wijkgedragscodes 
ontwikkelen” blijken niet van toepassing te zijn, en wijken daardoor sterk af van het 
landelijk gemiddelde, waar bijna de helft van de gemeentes dit wel doet. 
 
11. Welke ondersteuning en/of faciliteiten biedt de gemeente voor mantelzorgers? 
 “Cursussen” en “Activiteiten gericht op ontspanning (niet zijnde respijtzorg)” 
worden niet aangeboden door de gemeente, wat zeer sterk afwijkt van het landelijke 
gemiddelde 
 
12. Welke ondersteuning en/of faciliteiten biedt de gemeente voor vrijwilligers in de zorg en overige 
vrijwilligers? 

 Deskundigheidsbevordering wordt niet aangeboden, wat zeer sterk afwijkt 
van het landelijke gemiddelde. 

 Alleen vrijwilligerswerk wordt wel aangeboden door de gemeente, wat sterk 
afwijkt van het landelijk gemiddelde. 

 
13. Hoe bepaalt de gemeente het bedrag dat als eigen bijdrage per persoon wordt gevraagd? 
Voor roerende zaken, niet zijnde een individuele vervoersvoorziening geldt een 
bijdrage. Dit wijkt sterk af van wat gemeenten gemiddeld hebben opgegeven: voor 
2/3 van de gemeenten geldt dit namelijk niet. 
 
14. In hoeverre heeft de gemeente de hulp bij het huishouden afgestemd met zorgfuncties in het kader 
van de AWBZ? 
De matige afstemming voor “Transferpunt ziekenhuis” wijkt af van het landelijk 
gemiddelde. Een transferpunt in een ziekenhuis regelt nazorg voor opgenomen 
patiënten zoals thuiszorg. 
 
15. Welke activiteiten onderneemt de gemeente en/of regio waartoe de gemeente behoort om de 
vrouwenopvang te bevorderen en om huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan? 
Aangezien Ridderkerk geen centrumgemeente is, scoort de gemeente zeer positief ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde door zelf voor “Casusoverleg”, “Steunpunt 
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huiselijk geweld” en “voorlichtingen ter preventie van huiselijk geweld” aan te 
bieden. 
 
17. Welke activiteiten onderneemt de gemeente en/of regio waartoe de gemeente behoort om de 
openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen en dak- en thuisloosheid tegen te gaan? 
De gemeente wijkt sterk van het landelijke gemiddelde af, aangezien de volgende 
activiteiten niet worden aangeboden: ”meldpunt voor signalen van crisis of dreiging 
van crisis” “Een OGGz- platvorm/overleg met de betrokken partijen onder regie 
van de gemeente” en “Afspraken met organisaties over de uitvoering van de OGGz”. 
OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. 
 
19. Welke ondersteuning en/of faciliteiten biedt de gemeente en/of regio waartoe de gemeente behoort 
voor de maatschappelijke zorg voor verslaafden en voor de beperking van de overlast door verslaving? 
De gemeente wijkt sterk van het landelijke gemiddelde af, aangezien er geen “Time-
out voorziening” worden aangeboden. Een time-out voorziening is een 
laagdrempelige, tijdelijke opvang voor verslaafden. 
 

De prestatiegegevens die hier zijn uitgelicht, wijken dus af van het landelijke gemiddelde. 
Daar kan echter geen oordeel over worden gegeven. Gemeenten beantwoorden voor de 
prestatiegegevens vooral kwalitatieve vragen. Hoe een gemeente dit doet is afhankelijk 
van de beleidskeuzes van gemeenten. 

3.2 Conclusie 

In welke mate voldoet het Wmo-beleidsplan van de gemeente aan de eisen van de wet en heeft de raad 
voldoende aanknopingspunten om te sturen op resultaat?  
 
In de inleiding van dit onderzoek wordt gesteld dat het kabinet bij het opstellen van de 
Wmo, bewust koos om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze wet bij de 
gemeente te leggen. Op dat niveau is het het duidelijkst wat er speelt. Iedere gemeente 
kan dan zelf keuzes maken. In het Wmo-beleidsplan van de gemeente Ridderkerk staan 
zulke keuzes. Duidelijk is welke verantwoordelijkheden de gemeente voor haarzelf ziet. 
De verschillende acties per prestatieveld zijn ook duidelijk benoemd, waarbij de partners 
ook worden benoemd. Bij de totstandkoming van het plan zijn veel organisaties 
betrokken. De resultaten zijn in de bijlage van het Beleidsplan Wmo terug te vinden.  
 
Het beleidsplan mist echter aanknopingspunten om te sturen. Hierdoor voldoet het 
Beleidsplan Wmo van de gemeente Ridderkerk voor een deel aan de eisen van de wet. 
Het beleidsplan bevat wel verschillende indicatoren om op te sturen, maar er staat niet 
beschreven hoe die worden gemeten en of er al een nulmeting heeft plaatsgevonden. 
Hierdoor is het niet mogelijk om aan het einde van de planperiode te toetsen of de 
gestelde doelen zijn behaald. 
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Ook de risico’s zijn onvoldoende in beeld gebracht. Slechts een deel van het Wmo-budget 
wordt in het beleidsplan benoemd. Dat maakt het niet mogelijk om een uitspraak te doen 
over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid. Dit is niet alleen voor de Raad 
van belang. De betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie én de externe partners 
weten zo ook waar ze aan toe zijn. 
 
In het beleidsplan-Wmo staat dat in de programmamonitoren de ontwikkelingen in de 
Wmo worden meegenomen. Dit is een goede ontwikkeling en hier moet ook aan worden 
vastgehouden. 
 
Voor een deel ontbreekt in het beleidsplan-Wmo informatie over de manier waarop het 
samenhangende beleid wordt vormgegeven. De gemeente legt de verantwoordelijkheid 
voor nu bij de uitvoering. Of en hoe de gemeente daar op gaat sturen, moet duidelijker. 
 
Op basis van deze conclusie worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 Verzamel beleidsinformatie voor een nulmeting. Dit is een voorwaarde voor het 
SMART-formuleren van doelstellingen. 

 Betrek de cliënttevredenheidsonderzoeken hierbij. 
 Gebruik de opbrengsten van de Wmo-conferentie om de informatie te toetsen. 
 Laat in de programmamonitoren herkenbaar zien wat de ontwikkelingen in de 

Wmo zijn. 
 Geef aan hoe de samenhang tussen de prestatievelden en andere beleidsterreinen 

concreet vorm krijgt. 
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4 Bestuurlijke reactie 

 
Aan: Rekenkamercommissie Ridderkerk 
 

ambtenaar : Mw. Jager-Twiest uw brief d.d. : 13 januari 2009 
doorkiesnr : 0180 451 712 uw kenmerk :  
fax :  ons kenmerk : RU09/00543 
email : i.jager@ridderkerk.nl  
bijlage(n) :  Ridderkerk, 29 januari 2009 
    
Onderwerp: Bestuurlijk wederhoor concept rapport Rekenkamer 
 
Geachte rekenkamercommissie, 
 
Hiermee doe ik u de bestuurlijke reactie betreffende het concept rapport van de 
Quickscan Wmo-beleidsplan toekomen.  
 
Algemeen 
 
We hebben met belangstelling kennis genomen van het conceptrapport. We beseffen dat 
we nog verder moeten werken aan de relatie tussen de WMO – prestatievelden en de 
andere raadsprogramma’s (p. 10). Op een aantal onderdelen van het rapport hebben we 
behoefte te reageren. Dat doen we hierbij. In eerste instantie gaat dat over de gelegde 
relatie met andere gemeenten. Op basis van hetgeen ons is opgestuurd, is het lastig te 
beoordelen waarmee Ridderkerk precies is vergeleken. In een aantal gevallen leidt dat 
tot de conclusie dat de Ridderkerkse situatie ‘sterk afwijkt van het landelijke gemiddelde’ 
zonder dat wij een goed oordeel kunnen geven over de waarde van dergelijke 
bevindingen. Dat betreuren wij. Ons is niet duidelijk waarom er geen ambtelijk wederhoor 
heeft plaatsgevonden. Wij stellen een nadere toelichting op prijs. 
 
Voorafgaande aan de invoering van de WMO is een aantal duidelijke keuzes door de 
raad gemaakt. Een oordeel daarover missen we in het rapport. In het onderzoek zijn twee 
zaken specifiek bekeken: het WMO Beleidsplan en de WMO prestatiegegevens 
(benchmark). Wij missen daarbij een beoordeling van de Keuzenota WMO die in 2005 
door de raad is vastgesteld.  
 
Ten aanzien van de analyse van het Wmo beleidsplan merken wij het volgende op: 
- U geeft aan dat resultaten duidelijker kunnen worden geformuleerd. We hebben in de 

WMO Nota diverse actiepunten opgenomen, zo SMART mogelijk vertaald in jaarlijkse 
Actieplannen en de diverse indicatoren in de begroting. We zullen bij de komende 
jaarplannen extra alert zijn op een eenduidige formulering van de resultaten (blz 8). 

- De keuzevrijheid van de cliënt wordt wel degelijk benoemd in een van onze WMO- 
uitgangspunten, namelijk  “niet het aanbod, maar de vraag van de burger staat 
centraal”. Dit uitgangspunt is in de WMO verordening nader uitgewerkt, maar geldt 
ook voor de overige prestatievelden. Zo hebben we er bijvoorbeeld in de 
aanbesteding voor huishoudelijke hulp expliciet voor gekozen dat er minimaal 3 
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aanbieders zouden zijn. Daarmee is er wel degelijk keuzevrijheid gebleven voor onze 
inwoners, terwijl ook kleine aanbieders van huishoudelijke hulp daardoor de 
mogelijkheid hadden mee te doen aan de aanbesteding (blz.8). 

- Het compensatiebeginsel is in de WMO verordening nader uitgewerkt. Echter de 
gemeente heeft er voor gekozen het compensatiebeginsel niet uitgebreid te 
omschrijven. Het zal onderdeel zijn van de evaluatie van de WMO verordening die de 
komende maanden plaatsvindt (blz 9). 

- Het begeleiden van mensen naar werk is verwoord in de re-integratieverordening. 
Deze voorzieningen staan open voor alle inwoners van Ridderkerk die hulp bij het 
zoeken naar werk nodig hebben. Waar het nodig is voor bepaalde doelgroepen extra 
voorzieningen te regelen, wordt daar in de uitvoering rekening mee gehouden. Er is 
bv een medewerker die ex-delinquenten ondersteunt. Daarnaast zijn er WSW banen 
en beschermde banen waar mensen met een beperking een beroep op kunnen doen.  

- In het beleidsplan is een overzicht van de begroting voor de WMO gegeven, omdat 
bij de invoering van de WMO diverse budgetten en subsidies zijn samengevoegd en 
toegevoegd. Dit is vooral informatief bedoeld. De budgetten voor de WVG en de 
welzijnstaken waren al in de begroting opgenomen. Hetzelfde geldt voor het 
jeugdbeleid. De gemeente heeft er bewust voor gekozen om deze budgetten niet 
samen te voegen. Samenvoegen houdt ook risico’s in, omdat het budget dan niet 
meer te overzien en te beheersen is.  

 
Het uitgangspunt voor het college was een kort en bondig beleidsplan dat een overzicht 
geeft aan de prioritering per prestatieveld. Daarbij is bij de invoering van de WMO 
nadrukkelijk gekozen om het aspect voortgang van de zorg prioriteit te geven. De 
ontwikkeling van de welzijnstak van de WMO is daarbij naar achteren geschoven.  De 
komende tijd zal hier inderdaad meer aandacht aan moeten worden besteed. 
 
Om de leesbaarheid en uitvoerbaarheid te bevorderen is er voor gekozen de uitwerking 
van het beleid in de verordeningen, beleidsregels en jaarlijkse actieplannen te verwerken. 
Hierdoor kan jaarlijks gericht op nieuwe ontwikkelingen worden ingespeeld.  
 
Ten aanzien van de analyse Wmo prestatiegegevens hebben wij de volgende 
opmerkingen: 
 

- De kwaliteit van de voorzieningen wordt gewaarborgd door regelmatig overleg 
met de betrokken partners, zowel uitvoerders als belangenorganisaties. In de 
diverse bestekken is vastgelegd dat er klanttevredenheid onderzoeken moeten 
zijn, deze worden niet regelmatig opgevraagd. Dit is een punt van aandacht.  

- Er wordt regelmatig overlegd met diverse wijkoverlegorganen over onderwerpen 
die de wijk betreffen. De gemeente Ridderkerk heeft naast de wijkoverlegorganen 
nog 8 adviesplatforms die zo nodig bij het WMO beleid worden betrokken. In 
principe worden bij alle WMO zaken de relevante adviesorganen geraadpleegd, 
zoals de WMO Adviesraad, de Gehandicaptenraad Ridderkerk en het 
Beleidsplatform Ouderen. Bij de werving van leden van de WMO Adviesraad is 
gezocht naar een goede verdeling over de prestatievelden. Verder is er een 
jaarlijkse WMO conferentie – ter voorbereiding van het WMO Actieplan - waar 
alle Ridderkerkse organisaties, instellingen en inwoners hun bijdrage kunnen 
leveren. 
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- De gemeente subsidieert welzijnsinstellingen om cursussen en 
ontspanningsactiviteiten te organiseren. De gemeente Ridderkerk ziet dit niet als 
de core-business van een steunpunt mantelzorg. 

- De aansluiting op het transferpunt ziekenhuis is  moeilijk, ondanks vele pogingen 
van de gemeente om dit goed vorm te geven. Vanuit de gemeente zelf wordt 
hieraan alle medewerking verleend.  

- De eigen bijdrage voor de individuele voorzieningen sluit zoveel mogelijk aan op 
aan het oude WVG beleid.  

- De gemeente Rotterdam is centrum gemeente voor prestatieveld 7, 8 en 9. Het 
college is ontevreden over de sturingsmogelijkheden op dit onderdeel en heeft 
daarom aan Rotterdam gevraagd om een regionale afstemming over de 
besteding van deze gelden. 

 
Hoogachtend, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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5 Nawoord van de rekenkamercommissie. 

 
De rekenkamercommissie dankt het college voor de reactie op de quick scan Wmo. Het 
college stelt hierin een enkele vraag en geeft vooral aanvullingen of verklaringen voor 
een aantal bevindingen in het rapport. Waar nodig geeft de rekenkamercommissie 
hieronder haar commentaar op de reactie van het college. 
 
Het college acht het lastig te beoordelen waarmee Ridderkerk precies is vergeleken. De 
vergelijking met andere gemeenten berust op de horizontale vergelijkingscijfers die 
gemeenten aan het ministerie van VWS moeten leveren. Deze gegevens zijn terug te 
vinden op www.artikel9wmo.nl. 
 
Het is het college niet duidelijk waarom er geen ambtelijk wederhoor is geweest. Dat was 
in dit geval niet nodig, omdat vrijwel geheel op basis van vastgestelde stukken is gewerkt.  
 
De quick scan beperkt zich tot het Wmo-beleidsplan en de verordening. Daarna heeft 
Ridderkerk niet stilgezeten en zijn, zoals het college aangeeft, vertalingen gemaakt in 
jaarlijkse actieplannen en begrotingen. Het college erkent dat er nog zaken ontbreken, 
maar geeft aan dat het die nader zal uitwerken. Dit betreft met name de welzijnskant van 
de Wmo. 
 
Het College geeft ook aan dat gekozen is voor een beknopte opzet van het Wmo-
beleidsplan en nadere uitwerkingen in de daarna te verschijnen plannen en beleidsnota’s. 
Het is dan ook goed dat het College een aantal zaken nader toelicht en verwijst naar 
andere bronnen, waar zaken als keuzevrijheid en compensatiebeginsel verder zijn 
uitgewerkt. De verwijzing naar de keuzenota uit 2005 verbaast ons echter, omdat de 
beleidsnota zelf op geen enkele wijze naar de keuzenota verwijst. Wij zijn er daarom 
vanuit gegaan dat gemaakte keuzes zijn verwerkt in de Wmo-beleidsnota.  
 
Het college geeft aan dat samenvoeging van de deelbudgetten, waaruit het Wmo-budget 
is opgebouwd, ertoe leidt dat het budget niet meer is te overzien en te beheersen. De 
rekenkamercommissie is echter van mening dat het instandhouden van afzonderlijke 
deelbudgetten het inzicht van de raad in een integraal Wmo-budget belemmert en de 
sturingsmogelijkheden voor de raad beperkt door het ontbreken van de mogelijkheid om 
met budgetten te schuiven. 
 
Waar het college commentaar heeft op de vergelijkingscijfers, is dat een aansporing om 
deze cijfers voortaan beter aan te leveren. De vergelijking is namelijk gemaakt aan de 
hand van informatie die Ridderkerk zelf aan het ministerie van VWS heeft geleverd. Doel 
van deze informatieverzameling is dat niet alleen gemeenten, maar ook burgers en 
volksvertegenwoordigers de prestaties van de eigen gemeente kunnen vergelijken met 
andere gemeenten. Voor 1 juli 2009 moet de informatie over 2008 zijn aangeleverd. Wij 
bevelen de raad dan ook aan erop toe te zien dat het college de kwaliteit van de aan 
VWS te leveren gegevens verbetert.  
 
De centrale vraag van de quick scan, namelijk of de raad voldoende mogelijkheden heeft 
om te sturen, blijft relevant voor de vervolgplannen en uitwerkingen. 
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De aanbevelingen voor de raad blijven van kracht. Het is vooral van belang dat de raad 
goed kan blijven volgen wat de samenhang is tussen verschillende initiatieven op het 
terrein van de Wmo en wat het effect van deze inspanningen is. Voor dat laatste is het 
nodig de doelstellingen en indicatoren zo concreet mogelijk te benoemen, te monitoren 
en in samenhang te presenteren. 
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Bijlage: Prestatiegegevens 

De Wet maatschappelijke ondersteuning kent negen prestatievelden, namelijk: 
1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken 

en buurten.  
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met 

opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.  
3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.  
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.  
5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het 

zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch 
psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.  

6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch 
psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve 
van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het 
maatschappelijke verkeer.  

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.  
8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van 

het bieden van psychosociale hulp bij rampen.  
9. Het bevorderen van verslavingsbeleid. 

 


