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Inleiding 
 
Het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2008-2011 is begin 2008 door de 
raad vastgesteld. Het was het eerste beleidsplan Wmo na de invoering van de Wmo in 2007. De 
Wmo bestrijkt een breed terrein en het beleidsplan geeft op hoofdlijnen de richting van het beleid 
aan. De Wmo is als wet nog erg in ontwikkeling. Daarom is het beleidsplan in 2010 geëvalueerd. 
Het nieuwe beleidsplan voor 2012-2016 wordt in 2011 opgesteld.  
 
In artikel 3 van de Wmo staat wat in het beleidsplan moet staan. De gemeenteraad stelt, voor een 
periode van ten hoogste vier jaar, één of meer plannen vast die richting geven aan de door de 
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te nemen beslissingen betreffende 
maatschappelijke ondersteuning.  
In het plan worden in ieder geval aangegeven: 
a.  Wat de gemeentelijke doelstellingen zijn op de verschillende prestatievelden. 
b.  Hoe het samenhangende beleid wordt uitgevoerd en welke acties worden ondernomen. 
c.  De resultaten die de gemeente wil behalen. 
d.  Hoe de kwaliteit wordt geborgd van de uitvoering. 
e.  Hoe de keuzevrijheid met betrekking tot de activiteiten van maatschappelijke ondersteuning  
 wordt geborgd. 
f.  Op welke wijze de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zich hebben  
 vergewist van de behoeften van kleine doelgroepen. 
 
In hoofdstuk één staat het verslag van de evaluatie. De evaluatie is gebaseerd op een schriftelijke 
enquête voor de maatschappelijke partners van de gemeente. Op basis van de schriftelijke 
enquête is met strategische partners ook een verdiepingsgesprek gevoerd. Deze partners zijn: de 
adviesplatforms, de GGD, Sport en Welzijn, de SWOR, MEE, Aafje, de Riederborgh, Pameijer, 
Woonvisie en Flexus Jeugdplein. Vervolgens zijn de resultaten van de schriftelijke enquête en de 
gesprekken in een gezamenlijke bijeenkomst met de partners besproken. De evaluatie geeft, voor 
elk prestatieveld, antwoord op de volgende vragen: 

1. Zijn de gestelde doelen bereikt en hebben ze het bedoelde effect gehad? 
2. Zijn er niet bedoelde maatschappelijke effecten geweest? 
3. Zijn er nog kansen blijven liggen?  

Bij de evaluatie is ook gekeken naar de Quickscan Wmo en de Wmo-agenda. 
 
De raad heeft daarnaast gevraagd om een factsheet met een overzicht van alle negen 
prestatievelden met lopend beleid, prioriteiten, knelpunten en kosten. In de afgelopen drie jaar is 
gebleken dat een goede afbakening van de Wmo binnen de begroting lastig is. In hoofdstuk twee 
financiën wordt daarom uitgelegd hoe het Wmo-budget in elkaar zit. Op basis hiervan is het 
factsheet opgesteld. Het factsheet dient als vertrekpunt voor een inhoudelijke discussie wat in 
Ridderkerk onder de Wmo wordt verstaan. Het factsheet is als bijlage 4 toegevoegd.  
 
1.0 Evaluatie Beleidsplan Wmo 
 
1.1.  Doelen 
 
De doelen bij alle prestatievelden (bijlage 1) zijn nog steeds relevant. De doelen zijn wel breed 
geformuleerd, zodat een weldenkend mens er niet tegen kan zijn. Door de acties en gewenste 
resultaten smart te formuleren wordt toch focus aangebracht. Om de resultaten te meten zijn 
realistische prestatie-indicatoren nodig. 
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1.2. Evaluatie per prestatieveld 
   
Prestatieveld 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en 
buurten 
 
Sociale samenhang wordt bevorderd door de voorzieningen in de buurt en de wijk in te richten en 
door het ondersteunen van het verenigingsleven. De leefbaarheid (zowel in steen, groen als 
sociaal) is essentieel voor een positief wijkgevoel en sociale cohesie. 
 
In nagenoeg alle wijken zijn wijkaccommodaties of in ieder geval ontmoetingsmogelijkheden 
gerealiseerd. Door het instellen van het lokaal zorgnetwerk is er een vangnet gecreëerd voor het 
melden en oplossen van sociale problematiek. Er is een start gemaakt met de combinatiefuncties 
die onderwijs, verenigingen, cultuur en sport aan elkaar verbind. De brede school is tot stand 
gebracht. In het kader van de woonzorgzônering zijn nieuwe gelegenheden voor ontmoeting 
gerealiseerd. Sport en Welzijn heeft het project Buurtbemiddeling gestart. Er zijn voorzieningen 
gerealiseerd om de subjectieve en objectieve veiligheid te vergroten. Burgers zijn zelf aan de slag 
gegaan om hun buurt te verbeteren. Het positieve effect is dat de zelfredzaamheid is vergroot.  
 
Het college heeft de visie op Ondersteunende Begeleiding vastgesteld. De projectgroep is gestart. 
Deze richt zich op de verbinding tussen laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken. Hierbij 
wordt de verbinding gelegd met de dagopvang in de zorginstellingen en er wordt samengewerkt 
tussen de maatschappelijke partners en de gemeente. Dit is nodig om de gevolgen van de 
bezuinigingen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) op te vangen.  
 
De evenementenkalender, met de activiteiten die per wijk worden georganiseerd, is bedoeld om de 
samenhang in de wijk te vergroten. De evenementenkalender is minder breed opgezet dan was 
bedoeld gerealiseerd. Dit is nu geen brandend actiepunt meer.  

Het creëren van een aantrekkelijke, gezonde en milieuvriendelijke leefomgeving blijft belangrijk. 
Met de structuurvisie is nu het kader daarvoor vastgesteld. Aanpassing van woningen en 
doorstroming naar aangepaste woningen voor inwoners met een beperking is vanuit de Wmo nog 
steeds een actiepunt.  
 
Met betrekking tot de subjectieve veiligheid is meer onderzoek nodig om het begrip in concrete 
acties te vertalen. Het ondersteunen van buurtpreventieteams is een voorbeeld hiervan. Ook 
kunnen ouders en verzorgers meer verantwoordelijk gemaakt worden voor de problemen waar de 
jeugd mee kampt en de problemen die sommige (groepen) jongeren veroorzaken. Het jeugd en 
jongeren werk moet in relatie worden gebracht met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uit 
prestatieveld 2.  
 
Wijkaccommodaties kunnen breder worden ingezet als vangnet voor kwetsbare burgers. 
Aandachtspunt hierbij is dat nog niet alle wijken een wijkvoorziening hebben. Er hoeft niet altijd een 
nieuw gebouw te komen, er kan ook gebruik worden gemaakt van een bestaande accommodatie. 
Wijkaccommodaties kunnen ingezet worden voor preventie en signalering.  
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Prestatieveld  2 Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het 
opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden 
 
Prestatieveld 2 wordt in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd. Bij de start van de 
Wmo was er nog geen sprake van het CJG, maar werd gewerkt op basis van een aparte 
jeugdagenda. De acties uit de jeugdagenda zijn inmiddels opgenomen in het reguliere beleid.  
De ontwikkeling van het CJG en prestatieveld 2 loopt nu in de praktijk gelijk op. 
 
Het CJG is onderdeel van de LEA (Lokale educatieve agenda) kamer zorg. Binnen het LEA werken 
organisaties uit het onderwijs, welzijn en zorg samen om de Wmo-doelstellingen te bereiken. De 
visie op voorschoolse voorzieningen en signalering wordt in het LEA ontwikkeld.  
 
De vijf functies van het preventieve lokale jeugdbeleid (zie bijlage 2) worden voldoende uitgevoerd 
binnen het CJG. De doelgroep is in beeld gebracht. Er is een goede samenwerking tussen het CJG 
en de jeugdzorg. In het CJG worden ook zwaardere trajecten aangeboden die verder gaan dan op 
grond van de wet verplicht is. Dit is positief omdat dit de aansluiting met de geïndiceerde jeugdzorg 
bevorderd en ook in die zin preventief werkt.  
 
De coördinatie binnen het CJG is goed geregeld en de ontwikkeling van het CJG verloopt 
voorspoedig. De samenwerking met de schilpartners is verbeterd. Dit geldt ook voor de verbinding 
met het steunpunt Huiselijk Geweld. In de totale zorgstructuur in Ridderkerk wordt gewerkt aan 
signalering en de verwerking van de signalen. Het CJG is gestart met de invoering van het 
elektronisch kind dossier. Als dit volledig is ingevoerd, zal de sturing op klantniveau verbeteren. 
Binnen het CJG is er ook aandacht voor de “opvoeding” van de ouders. 
 
Voor de groep verstandelijk gehandicapte kinderen en jong volwassenen met een IQ van 70/85 
moet aanbod worden ontwikkeld. Dit is een kwetsbare groep die vanuit de AWBZ aan de gemeente 
wordt overgedragen.  
 
Het is niet nodig om een aparte jeugdagenda te hanteren als de focus bij dit prestatieveld niet te 
beperkt wordt ingevuld. Het prestatieveld jeugd wordt in het beleidsplan Wmo verder uitgewerkt. 
Het CJG neemt hierin een centrale plaats in, aangezien de vijf verplichte Wmo-functies in het CJG 
worden uitgevoerd. De doelen uit het beleidsplan voor het CJG zijn ook doelen die horen bij het 
onderwijsachterstandenbeleid en de Brede school.  
 
Er is behoefte aan een bredere visie. In de visie wordt naast het CJG en het LEA ook het 
onderwijsachterstandenbeleid opgenomen en de link met de brede school gelegd. De 
ontwikkelingen in de Wet kinderopvang en de overdracht van Jeugdzorg naar de gemeente worden 
hiermee verbonden. De gemeente wil vooruitlopen op de decentralisatie van de jeugdzorg. De 
verbinding tussen Jeugd(gezondheids)zorg en de Wmo wordt geoptimaliseerd. 
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Prestatieveld 3 Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 
 
De Wijzerplaats is vanaf de start van de Wmo breed opgezet en verder doorontwikkeld. De 
Wijzerplaats zelf is in 2009 apart geëvalueerd. Daarna is een start gemaakt met de kanteling van 
de Wmo. Het resultaat van de kanteling van de Wmo is dat alle burgers met of zonder een 
beperking mee kunnen doen aan de samenleving. De oplossing voor de burger staat voorop in 
plaats van de bestaande voorziening. Dat vraagt een nieuwe manier van denken en doen. Een 
onderdeel van de kanteling is: “Het gesprek aan de keukentafel”. Om de vraag van de cliënt beter 
te leren kennen vindt bij een nieuwe aanvraag een huisbezoek plaats. Hiervoor is extra formatie 
voor huisbezoeken ingezet. De Wijzerplaats vervult een belangrijke rol bij het doorverwijzen van 
cliënten. Vooral de thuiszorgorganisaties hebben hier positieve ervaringen mee.  
 
Het kunnen voeren van de regie (zelfredzaamheid) op het eigen leven is nog steeds relevant. Om 
dit te waarborgen zijn al diverse zorgketens gevormd. Denk hierbij aan ketenzorg rondom de 
dementerende ouderen met het mobiel psychogeriatrisch (pg) team als centrale post. De start van 
het Lokaal Zorg Netwerk (LZN) heeft er voor gezorgd dat de keten rondom kwetsbare burgers 
gesloten is. De doorontwikkeling van de zorgketen gaat onverminderd door. Dit gebeurt zowel 
vanuit het beleid (doorontwikkeling van de keten) als vanuit de uitvoering (sturing in de keten). Het 
ontwikkelen van netwerken rond beleidsthema’s wordt steeds belangrijker. De gemeente vervult 
hierin een regierol door de maatschappelijke partners bij elkaar te brengen.  
 
De Wijzerplaats heeft de ambitie meer te zijn dan alleen een loket voor het aanvragen van 
voorzieningen. Er is in het afgelopen jaar geëxperimenteerd met spreekuren in de wijk. Hier 
kwamen echter vooral cliënten die ook naar De Wijzerplaats toekomen. De drempel om naar een 
loket te komen is voor sommige burgers nog steeds hoog. De uitdaging is manieren van 
communicatie te vinden die aansluiten bij de doelgroep. Hoe stimuleer je burgers die het nodig 
hebben om wel te komen met hun vragen. Het op een andere manier inzetten van buurtcentra of 
de mogelijkheden bij maatschappelijke partners beter benutten kan een oplossing bieden.  
 
Digitale informatie wordt steeds belangrijker. De Wijzerplaats heeft een eigen website met 
informatie over de Wmo. Toch blijkt dat de doelgroep ouderen (nog) niet op de digitale 
maatschappij is aangesloten. Huisartsen zijn daarom een goede plek om voor die doelgroep 
informatie over de Wmo voorzieningen neer te leggen. Hier kan informatie over de Wijzerplaats en 
het steunpunt mantelzorg liggen, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. Huisartsen zelf 
hebben overigens ook behoefte aan informatie over de Wmo.  
 
Er is bemoeizorg voor cliënten met een verstandelijke of psychiatrische beperking en multiproblem 
cliënten. De kwalitatieve follow-up kan nog verbeterd worden. Zorgen dat de vrager ook 
daadwerkelijk bij de volgende partij ( in de keten) komt, moet nog verder ontwikkeld worden. De 
afspraken hierover moeten beter worden vastgelegd. Het invoeren van een cliënt volgsysteem 
(follow-upsysteem) helpt hierbij. In 2011 wordt onderzocht of dit mogelijk is in combinatie met een 
cliënt volgsysteem voor het CJG.  
 
Voor de adviesraden geldt dat de uitvoering van de Wmo nog teveel op de WVG leest is 
geschoeid. Het project de Kanteling moet nog verder ontwikkeld worden. Er kan nog meer 
maatwerk worden geleverd en meer naar de echte vraag worden geluisterd i.p.v. kijken naar welke 
middelen en voorzieningen “op de lijst staan”. Hieraan wordt gewerkt. Het personeel is geschoold. 
Vervolgens is gestart met inzetten van huisbezoeken.  
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Prestatieveld 4 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 
 
 Vrijwilligers 
Het steunpunt vrijwilligerswerk heeft zich ontwikkeld tot Connect2act. Het is een organisatie 
geworden die sneller en met meer overzicht kan inspelen op wensen van organisaties en 
vrijwilligers. Vraag en het aanbod worden prima bij elkaar gebracht. Hiervoor komt een nieuwe 
databank om vrijwilligerswerk aan te bieden en te zoeken. Ook de verenigingsondersteuning wordt 
effectief georganiseerd.  
 
Vanaf 2008 wordt het proefproject Senioren voor Ridderkerk uitgevoerd. Het proefproject krijgt een 
permanent karakter. Voor de toekomst is het nodig gezamenlijk verder na te denken over het 
dreigende tekort aan vrijwilligers door de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd en de 
toename van arbeidsparticipatie van vrouwen. Een positieve ontwikkeling is de start van de 
maatschappelijke stage. Dit boort een potentieel aan van nieuwe vrijwilligers dat gekoesterd moet 
worden. Maatschappelijke en sociale participatie biedt andere doelgroepen een kans zich als 
vrijwilliger in te zetten. Vrijwilligerswerk kan meer worden ingezet voor de doelgroep met een 
verstandelijke of psychiatrische beperking.  
 
 Mantelzorgers 
Vanaf 2008 tot op heden heeft het Steunpunt Mantelzorg zich ontwikkeld met een breed aanbod 
aan ondersteuningsmogelijkheden. Zo zijn er voorlichtingbijeenkomsten over diverse onderwerpen 
georganiseerd. Wekelijks is er een lotgenotenbijeenkomst, waarbij de thema’s door de bezoekers 
worden aangedragen. Het Alzheimercafé is een groot succes. Er zijn cursussen gegeven op het 
gebied van mantelzorg en dementie, mantelzorg en GGZ. De cursus Als je voor een ander zorgt, is 
onlangs afgerond. De mogelijkheden voor het bieden van respijtzorg zijn in 2008 en 2009 flink 
uitgebreid. In 2010 is voor het eerst ook een driedaagsarrangement aangeboden. Er is zeer veel 
belangstelling voor het aanbod van respijtarrangementen.  
 
De uitbreiding van de formatie van het steunpunt heeft geleid tot een stijging van het aantal 
geregistreerde mantelzorgers. Vanaf 2011 wordt eens per drie jaar een klanttevredenheid 
onderzoek uitgevoerd. Mantelzorgers geven aan behoefte te hebben aan individuele 
ondersteuning, informatie en advies, praktische steun en lotgenotencontact. Voor mantelzorgers is 
draaglast en draagkracht een belangrijk thema. Hoe houd je het vol? De druk op de informele zorg 
wordt steeds groter. De dagopvang is een voorziening die voor mantelzorgers erg belangrijk is, om 
de zorg vol te kunnen houden. Het blijft een aandachtspunt om mensen te wijzen op het feit dat ze 
mantelzorger zijn en dat ondersteuning mogelijk is als dat gewenst is.  
 
Tot op heden bestaat de grootste groep geregistreerde mantelzorgers uit mensen van middelbare 
en oudere leeftijd die voor hun ouders of partner zorgen. In de afgelopen jaren zijn ook andere 
doelgroepen zoals jonge mantelzorgers en mantelzorgers van GGZ cliënten bereikt. Het steunpunt 
Mantelzorg richt zich op de doelgroepen die nu in beeld zijn. 
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Prestatieveld 5 en 6  

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het 
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem of een 
psychosociaal probleem. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van 
hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. 
 
De doelen zijn nog steeds relevant. Inwoners blijven beperkingen houden en hebben daar 
voorzieningen voor nodig. Het wegnemen van beperkingen die kwetsbare burgers ondervinden in 
hun participatie en zelfredzaamheid lukt steeds beter door het aanbieden van voorzieningen op 
maat.  
 
Deze voorzieningen hoeven niet altijd individueel te worden aangeboden. Het Alzheimercafé is een 
goed voorbeeld van een collectieve voorziening die in een behoefte, van mantelzorgers, voorziet. 
Er kunnen daarnaast nog andere collectieve voorzieningen worden ontwikkeld, waarbij een relatie 
wordt gelegd met werkgelegenheidsprojecten en return on social investment.  
 
Vanaf de start van de Wmo is prioriteit gegeven aan prestatieveld 5 en 6. De voorgenomen acties 
zijn uitgevoerd. De aanbesteding Huishoudelijke Hulp is in 2008 geëvalueerd en in 2009 opnieuw 
aanbesteed. Met ingang van 2010 wordt de Thuisbegeleiding als nieuw product aangeboden. 
Formulieren en aanvraagprocedures zijn vereenvoudigd. Er wordt hard gewerkt om op klantniveau 
regie te voeren. 
 
Een aandachtspunt is het aanbod van voorzieningen om de participatie te bevorderen van de 
doelgroep met een complexere problematiek. Denk hierbij aan een verstandelijke of psychiatrische 
beperking dan wel een Multi-problem gezin. Deze doelgroepen hebben begeleiding met een 
grotere expertise of casemanagement nodig.  
 
De signaleringsfunctie is goed uitgewerkt. Het opzetten van het Lokaal zorgnetwerk wordt ook hier 
als zeer positief ervaren. Dit kan beter gefaciliteerd en versterkt worden door middel van het 
opzetten van een laagdrempelige inloop voor de (‘kwetsbare’) burgers. 
 
Preventie is een thema voor de toekomst. Het voorkomen van eenzaamheid en het geven van 
aandacht voorkomt afglijden. Dit kan aan signalering en het bouwen van zorgstructuren worden 
gekoppeld. Laagdrempelige voorzieningen waar geen stigma van ‘hulpbehoevendheid’ aan hangt 
kunnen een ingang bieden om met burgers in contact te komen, die anders niet te bereiken zijn. Dit 
heeft raakvlakken met prestatieveld 1 gezondheid en sport en prestatieveld 3 cliëntondersteuning. 
Dit vergt een ketenbenadering van verschillende disciplines op het gebied van zorg en welzijn, 
waarbij ook de zorgverzekeraars kunnen worden betrokken.  
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Prestatieveld 7, 8 en 9  

Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en bestrijding van huiselijk 
geweld. Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Het bevorderen 
van het verslavingsbeleid 
 
Positief is dat het Lokaal zorgnetwerk (LZN) is gerealiseerd. Voor dit prestatieveld is het Lokaal 
zorgnetwerk erg belangrijk. Er is sprake van een sluitende keten, waarin de doelgroep van 
kwetsbare burgers met een Multi-problem achtergrond wordt toe geleid naar reguliere zorg. Er 
wordt ingezet op voorkoming van erger, zoals dak- en thuisloosheid. De meerwaarde van het 
Lokaal zorgnetwerk is dat deelnemende organisaties uitstijgen boven hun eigen domeingrenzen, 
zodat de cliënt niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Binnen het minimabeleid wordt bij 
schuldhulpverlening ingezet op maatwerk voor specifieke doelgroepen.  
 
Het Lokaal zorgnetwerk kan verbeterd worden door toevoeging van Thuisbegeleiding aan het 
netwerk. Bij woonvisie en de politie bestaat de wens om te komen tot een integrale aanpak voor 
woonoverlast.  
 
De gemeente Rotterdam is de centrumgemeente voor de uitvoering van het prestatieveld 7,8 en 9. 
De thema’s die er nu uitspringen waarover afstemming in beleid nodig is betreffen de GGZ 
preventie en mogelijk de vrouwenopvang en verslavingszorg. Dit betreft zowel de directe 
hulpverlening als het benodigde vervolgtraject. Het is onduidelijk welk aanbod de 
centrumgemeente heeft voor Ridderkerk. Door het ontbreken van voldoende cijfermateriaal over de 
aantallen die uit Ridderkerk komen is het lastig de daadwerkelijke behoefte te achterhalen. De 
GGD zal hier mee aan de slag gaan. Als de doelgroep in beeld is, kan bezien worden welke 
preventieve maatregelen genomen kunnen worden en welke voorzieningen nodig zijn. De 
doelgroep met een psychiatrische achtergrond heeft vaak, in meer of mindere mate, levenslang 
begeleiding nodig. 
 
Er zijn jongeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychische stoornis. De 
aanpak voor jongeren is tot nu toe gericht op het uitvoeren van preventieve interventies in een 
vroeg stadium. Als preventie en vroeg signalering worden gevolgd door een follow-up in het CJG, 
verbeterd dit de aanpak van de sociaal-emotionele problematiek van de jeugd.  
 
De GGZ inloopfunctie vervalt in 2011 uit de AWBZ. Hier is nog geen oplossing voor. Het doel van 
een inlooppunt is mensen te stimuleren en te motiveren om weer eigen initiatieven te nemen. 
Vanaf 2011 krijgt de gemeente ook de regie op de doelgroep licht verstandelijk gehandicapt (LVG). 
De gemeente zal expertise moeten verzamelen om de regievoering op te kunnen pakken.  
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1.3 Rekenkamerrapport Quickscan Wmo-beleidsplan 
 
De rekenkamercommissie heeft in 2009 onderzocht in welke mate het Wmo-beleidsplan van 
Ridderkerk voldoet aan de eisen van de wet en in welke mate de raad aanknopingspunten heeft 
om te sturen op resultaat. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat het Wmo-beleidsplan van 
Ridderkerk niet helemaal voldoet aan de wettelijke eisen.  

Wel:  
- Er zijn doelstellingen geformuleerd. 
- De rollen tussen gemeente, burger en instellingen zijn beschreven. 
- De eigen verantwoordelijkheid van de burger is benoemd.  
- De participatie van burgers en instellingen is benoemd en er is sprake van een 
 uitgebreide deelname van partners bij het meningvormende 
 totstandkomingsproces. 
- Voor elke prestatieveld zijn er acties benoemd, wanneer ze plaatsvinden en welke 
 partners er een rol spelen en welke trekker er is.  

 
Niet voldoende: 

 het Wmo-beleidsplan heeft niet voldoende aanknopingspunten voor de raad om te 
sturen:  
 de beoogde resultaten kunnen duidelijker worden geformuleerd (dit geldt voor de 

Lokale Wmo agenda, die is gebaseerd op de programmamonitor)  
 Er is te weinig managementinformatie.  
 Betere onderbouwing van het Wmo-budget. Er is nu maar een deel benoemd; 

 Er wordt niet gemeld hoe de relaties worden gelegd tussen de prestatievelden. In het 
Wmo-beleidsplan staat onvoldoende informatie over de manier waarop Ridderkerk een 
samenhangend beleid wil voeren.  

 Keuzevrijheid wordt niet benoemd. 
 
In het beleidsplan worden nog weinig relaties gelegd tussen de prestatievelden. Zoals ook in de 
bestuurlijke reactie in het rapport staat, heeft het college bij de start van de Wmo voorrang 
gegeven aan de nieuwe taken in het kader van de Wmo. In het nieuwe beleidsplan zal de 
ontwikkeling en samenhang met de andere prestatievelden meer centraal komen te staan.  
 
Het college deelde de mening van de commissie dat afzonderlijke deelbudgetten het inzicht van de 
raad in een integraal Wmo-budget belemmert. Daarom is ook het onderdeel financiën opgenomen 
in de evaluatie. In hoofdstuk twee wordt aangegeven hoe het Wmo-budget beter in de begroting 
gepresenteerd kan worden, zodat helder wordt welke budgetten voor welke prestatievelden worden 
ingezet. Dit sluit aan bij de vraag om een factsheet Wmo. Het onderdeel prestatie-indicatoren 
betreft een gemeentebreed project en dit wordt integraal opgepakt door de directie.  
 
Zoals al uit de bestuurlijke reactie blijkt wordt de keuzevrijheid van de cliënt wel genoemd in het 
uitgangspunt: “Niet het aanbod, maar de vraag van de cliënt staat centraal”. Dit is in de 
verordening Wmo nader uitgewerkt en hoort daar ook thuis. 
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1.4 Stand van zaken van de lokale Wmo-agenda 
 
Eind 2009 is de stand van zaken van de lokale Wmo-agenda geïnventariseerd. Het resultaat heeft 
ter inzage gelegen bij de Wmo-conferentie van 1 februari 2010. Alle prestatievelden zijn gekoppeld 
aan kerndoelen en de beoogde effecten uit de raadsprogramma’s. Bij alle onderdelen van de 
lokale Wmo-agenda is het doel bereikt en/of geïmplementeerd in de reguliere processen. Of de 
doelen bereikt zijn is via de monitor gevolgd. Het toevoegen van de lokale Wmo-agenda aan het 
beleidsplan heeft geen toegevoegde waarde gehad, aangezien de kerndoelen en de 
geformuleerde effecten ook zonder het beleidsplan geformuleerd waren. Inmiddels zijn de 
raadsprogramma’s anders opgezet. Dit heeft ook gevolgen voor het opstellen van een nieuwe 
lokale Wmo agenda.  
 
Bij het vorige beleidsplan is gekozen voor een Wmo-agenda in de volle breedte, wat betekende dat 
er 94 actiepunten zijn opgenomen dwars door de raadsprogramma’s heen. Geconcludeerd mag 
worden dat dit niet een instrument is waarmee gericht op de Wmo gestuurd kan worden. Het is 
raadzaam te kiezen voor een handzaam concept waarbij zinvolle verbindingen tussen de 
prestatievelden worden gemaakt. Op basis van de conclusies uit hoofdstuk 2 wordt een nieuw 
factsheet Wmo geïntroduceerd. In het nieuwe beleidsplan kan de lokale Wmo-agenda worden 
vervangen door het factsheet Wmo. 
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1.5 Conclusie 
 
In de afgelopen 4 jaar is er veel tot stand gebracht. De nieuwe taken die de gemeente erbij heeft 
gekregen zijn opgepakt en uitgevoerd. Er is veel geïnvesteerd in het sluiten van de zorgketen en 
het verstrekken van informatie en voorzieningen aan individuele burgers. Om de komende vier jaar 
“Wmo-proof” verder te gaan is een inhoudelijke discussie nodig.  
 
De komende vier jaar werken we aan de onderstaande vraagstukken. Gekozen wordt voor thema’s 
waarbij de verbinding tussen prestatievelden gelegd wordt. 
 

1 Signalering en Preventie bieden mogelijkheden om aan de voorkant in actie te komen 
zodat inzet van dure zorg minder nodig is. Preventieve gezondheidszorg voor ouderen is 
een nieuwe taak voor de gemeente. Laagdrempelige inloopvoorzieningen kunnen worden 
gebruikt om burgers te bereiken, die zichzelf niet melden. Zorgverzekeraars hebben ook 
belang bij preventie. Een gezamenlijke aanpak biedt mogelijkheden. 

 
2 sociale samenhang in de wijk bevorderen blijft nodig. De relatie tussen jong en oud is 

aan spanning onderhevig. Daarnaast moet een keuze worden gemaakt over het aanbod 
voor brede groepen en/of specifieke doelgroepen. 

 
3 Het verschuiven van het takenpakket vanuit de AWBZ naar gemeenten gaat 

onverminderd door. De hele functie Begeleiding en de jeugdzorg zijn belangrijke 
thema’s.  

 
4 Aandacht voor kwetsbare groepen met een verstandelijke beperking, een psychiatrisch 

en/of verslavingsprobleem en multiproblem achtergrond is belangrijk. Deze groep 
burgers heeft permanent begeleiding nodig en zijn lastig in beeld te krijgen. Op dit moment 
bestaat er nog geen goed beeld van de doelgroep en de voorzieningen die nodig zijn. Er is 
een alternatief nodig voor de inloopfunctie van de GGZ. 
 

5 De gemeente Ridderkerk is een vergrijzende gemeente. Het (door) ontwikkelen van 
levensloopbestendig bouwen en de woonzorgzones zijn hier belangrijk. Welk niveau van 
services wordt geboden? Dit in relatie tot het feit dat meer burgers zorg en welzijn nodig 
hebben terwijl de gemeenten minder geld te besteden hebben. 

 
De gemeente en de maatschappelijke partners beantwoorden bij elk thema een aantal vragen: 
 
1. Welke doelgroep hebben we voor ogen. Zijn dat inwoners met een beperking of vinden we 

 dat alle burgers mee moeten kunnen doen? 
2. Welke arrangementen organiseren we in de wijk en welke op stedelijk niveau? 
3. In welke vorm bieden we arrangementen aan, individueel of collectief? 
4. Hoe ver ga je als gemeente met zorg achter de voordeur in relatie tot individuele 

verantwoordelijkheid van burgers. 
Het is belangrijk hierbij de rol en de verantwoordelijkheid van de gemeente en de partners goed te 
onderscheiden. De uitkomst zal ergens tussen de beide uitersten in liggen. 
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2.0 Financien Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
 
2.1 Financiering Wmo-budget 
 
De Wmo vervangt per 1 januari 2007 de Wet voorzieningen gehandicapten en de Welzijnswet. 
Daarnaast is een aantal losse subsidies aan de Wmo toegevoegd. Ten slotte is de huishoudelijke 
hulp overgeheveld van de AWBZ naar de gemeente. De financiering van de Wmo is onduidelijk. Er 
is niet altijd een direct verband tussen de financiering en de te leveren prestaties. Hierdoor is 
discussie mogelijk over wat wel of niet tot de budgetten van de Wmo wordt gerekend. De Wmo 
wordt op diverse manieren gefinancierd: 
 
1. Gemeentefonds 

a Er wordt geld in het gemeentefonds gestort, dat betrekking heeft op de voormalige Wet 
voorziening gehandicapten, Maatschappelijke begeleiding en advies en sociaal cultureel 
werk. De afdeling financiën maakt de vertaalslag van gemeentefonds naar gemeentelijke 
begroting.  

b De “integratie-uitkering Wmo” is wel uit het gemeentefonds te herleiden. Dit is vooral 
bedoeld om de Huishoudelijke Hulp te financieren. Een deel is bedoeld voor de uitvoering 
van het Wmo-loket en subsidies. Denk hierbij aan mantelzorg, sociale alarmering en het 
mobiele psychogeriatrisch team. Daarnaast krijgt de gemeente een vergoeding voor de 
financiering van dure woningaanpassingen.  

 
De gemeenteraad zet deze niet geoormerkte gelden uit het gemeentefonds in voor de Wmo. Zij 
kan er echter voor kiezen het geld voor andere doeleinden of naar eigen inzicht voor andere 
Wmo-prestatievelden in te zetten.  

 
2. Wmo-deel van de Brede Doeluitkering (BDU) 
 Er komt geoormerkt geld binnen voor prestatieveld 2. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
 voert daarmee het lokale jeugdbeleid uit. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de functies van 
 het preventieve lokale jeugdbeleid.  
 
3. Centrum gemeente Rotterdam 
 Bij de prestatievelden 7, 8 en 9 werkt de gemeente samen met de gemeente Rotterdam. Deze 
 gemeente is centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid 
 en de collectieve geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent dat met Rotterdam afspraken 
 worden gemaakt over de inzet van middelen en de beschikbaarheid van voorzieningen voor 
 inwoners van Ridderkerk. Het budget wordt door het ministerie rechtstreeks aan de gemeente 
 Rotterdam beschikbaar gesteld. De taken worden uitgevoerd door de GGD. 
 
 De gemeente Ridderkerk heeft daarnaast ook eigen beleid op dit gebied. Denk hierbij aan het 
 project Jeugd en alcohol en het lokaal team huiselijk geweld. 
 
Eigen bijdrage 
De gemeente krijgt inkomsten uit de eigen bijdrage voor de Huishoudelijke hulp en de andere 
individuele voorzieningen. De eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) 
geïnd en doorbetaald aan de gemeente. De gemeente heeft een beperkte beleidsvrijheid bij het 
vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage.  
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2.2 Wmo-budget en de prestatievelden 
 
De raad heeft behoefte aan inzicht in de geldstromen binnen de Wmo. Zij heeft verzocht om een 
factsheet (A4) met een overzicht van alle 9 prestatievelden met lopend beleid, prioriteiten, 
knelpunten en kosten. De evaluatie van het beleidsplan Wmo is een goed moment om het 
factsheet te presenteren.  
 
Het doel van het factsheet is het inzichtelijk maken van de financiën binnen de Wmo. Dit maakt het 
mogelijk om beter te sturen op het resultaat. Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er 
geen eenduidig antwoord is op de vraag wat tot het Wmo-budget gerekend moet worden. Het 
enige dat vastligt, zijn de namen en de globale inhoud van de prestatievelden. Dit biedt weinig 
houvast bij het opstellen van het factsheet. Aan de andere kant geeft dit de gemeenteraad ruimte 
om zelf de visie op en de uitvoering van de Wmo in te vullen. We hanteren de volgende 
uitgangspunten: 
 

1. Alle negen prestatievelden komen aan bod; 
 
2. Budgetten die voor de benchmark worden gebruikt, worden meegenomen. Hierdoor blijft het 
 mogelijk om Ridderkerk met andere gemeenten te vergelijken. 
 
3. Het financiële plaatje is overzichtelijk, waardoor de raad daadwerkelijk kan sturen. Het 
 factsheet is daarom korter dan de lokale Wmo-agenda uit het oude beleidsplan. De acties uit 
 de lokale Wmo-agenda zijn uitgevoerd. De sturing daarop heeft echter plaats gevonden op  
 basis van de kadernota en vanuit de Planning en Control cyclus. Voor sturing op de Wmo 
 heeft dit geen meerwaarde gehad. In de Wmo-agenda is bijvoorbeeld de Wet werk en 
 bijstand (WWB) in zijn geheel opgenomen. De WWB is zo complex dat het geen recht doet 
 aan de WWB om die vanuit de Wmo te willen sturen.  
  
4. Er is geen sprake van andere wetgeving, tenzij…; 

 De onderdelen van de Wmo-agenda die onder een andere wetgeving vallen zijn afgevallen. 
 Het minimabeleid is niet opgenomen, omdat dit een onderdeel is van de WWB. Hier is niet 
 heel rigide mee omgegaan. Voor het onderwijsachterstandenbeleid en de 
 jeugdgezondheidszorg is een uitzondering gemaakt, gezien de decentralisatie van de 
 jeugdzorg en de nauwe samenhang met het CJG. Hierdoor is het op dit moment zinvol om 
 hier wel een dwarsverband te leggen.  

 
5. Het past grotendeels binnen de nieuwe opzet van de begroting (waarbij kleine aanpassingen 
 wel mogelijk en nodig zijn); 

 De positie van de Wmo in de huidige procesgestuurde organisatie wordt bepaald door twee 
 clusters: 

a Proces sturing en beleid – raadsprogramma Burger als partner 
   Kerndoel voorzieningenniveau op peil houden - prestatieveld 1, 2, 3, 4, 7, 8. 

b Proces dienstverlening – raadsprogramma Burger als klant 
 Kerndoel deelnemen aan de maatschappij- prestatieveld 3, 5 en 6.  
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Met bovenstaande uitgangspunten als basis wordt, per prestatieveld, het volgende voorstel 
gedaan: 

P1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten 
Het budget voor wijkwerk, maar zonder de accommodatiekosten, en het jeugd en jongerenwerk 
zitten in de benchmark. In het kader van de verbreding van de Wmo, worden ook sport en cultuur 
aan dit prestatieveld toegevoegd. Er is gekozen voor die budgetten die specifiek de participatie 
bevorderen. Om die reden wordt bijvoorbeeld de bibliotheek niet opgenomen, omdat daar de 
educatie voorop staat. De keuze is daarom gevallen op Sportstimulering en Evenementen en 
volksfeesten.  

P2 Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en 
ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden 
De kern van dit prestatieveld is het product Opvoedingsondersteuning. Hieruit worden de kosten van 
het CJG gedekt. Het Wmo-deel van de Brede Doeluitkering zijn geoormerkte inkomsten om de vijf 
Wmo-functies uit te voeren. Daarnaast wordt ook het peuterspeelzaal werk hieraan toegevoegd, 
omdat het onder de (oude) welzijnswet viel. Het onderwijsachterstandenbeleid valt onder de wet 
OKE, maar gezien de relatie met het peuterspeelzaalwerk is deze toch opgenomen. De wet OKE 
zorgt dat regelgeving over peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven op elkaar is afgestemd.  
Daarnaast moeten gemeenten een breder en beter aanbod van voorschoolse educatie aanbieden, 
zowel in peuterspeelzalen als in kinderdagverblijven.  
 
De keuze voor prestatieveld 2 is gebaseerd op de samenhang met de nog te ontwikkelen visie op 
jeugdzorg, harmonisatie peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en voortijdige schoolverlaters (VSV). 
De Jeugdgezondheidszorg is geen onderdeel van de Wmo, maar valt onder de Wet publieke 
gezondheid (Wpg). Toch is het hier opgenomen, omdat het beleid rond jeugdzorg in ontwikkeling is 
en gedecentraliseerd wordt. Er bestaat een relatie met de jeugdzorg die uit de AWBZ naar de 
gemeente wordt overgeheveld. Het leerlingenvervoer is hier niet opgenomen omdat het 
leerlingenvervoer onder de wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer valt. Het is een optie 
om het wel toe te voegen op het moment dat er tot een gezamenlijke aanbesteding met het Wmo 
vervoer wordt besloten. 
 
P3  Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 
Het ouderenwerk was niet in de lokale Wmo-agenda opgenomen, maar is wel een belangrijk 
onderdeel van de Wmo. Gezien de grote vergrijzing in de gemeente Ridderkerk en de gemiddelde 
leeftijd van de individuele Wmo-cliënt wordt het budget voor ouderenwerk in het factsheet 
opgenomen. Er is voor gekozen om het bij prestatieveld 3 op te nemen, omdat de basisfunctie 
ouderenadvisering is.  
 
Bij de kostenplaats voor Maatschappelijke Begeleiding en advies zijn de subsidies voor 
Maatschappelijk Werk, Sociaal raadslieden en slachtofferhulp ondergebracht. De huidige verdeling 
van de subsidies over de diverse kostenplaatsen is vooral historisch bepaald en niet 
beleidsinhoudelijk. Voorgesteld wordt om de Wmo-subsidies te herschikken. Aan maatschappelijke 
Begeleiding en Advies wordt een aantal subsidies, dat nu bij de kostenplaats invoering Wmo staat, 
toegevoegd. Het betreft de subsidies voor de GRR, Toch thuis, sociale alarmering en de nog in te 
vullen subsidie collectieve Ondersteunende Begeleiding. Daarnaast wordt voorgesteld om de 
subsidie voor de coördinatie van het Steunpunt Huiselijk Geweld onder te brengen bij prestatieveld 
7,8 en 9. De subsidie voor het steunpunt mantelzorg krijgt een eigen kostenplaats. 
 
Het is een optie om het hele minimabeleid of alleen de schuldhulpverlening uit de WWB te lichten 
en bij de Wmo onder te brengen. Er is voor gekozen om dit niet te doen. Schuldhulpverlening is 
zodanig ingebed in de het armoedebeleid dat dit vanuit dat oogpunt niet zinvol is. Omgekeerd is er 
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wetstechnisch een sterke relatie tussen de WWB en de Bijzondere bijstand, waardoor ontkoppeling 
van die twee producten niet zinvol is.  

P4 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 
Op dit moment zijn de budgetten voor vrijwilligerswerk en steunpunt mantelzorg van elkaar 
gescheiden. Voorgesteld wordt om de subsidie voor het steunpunt mantelzorg uit de kostenplaats 
invoering Wmo te halen en hiervoor een aparte kostenplaats te creëren.  

P5 Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het 
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem of een 
psychosociaal probleem. 6 Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van 
hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. 

 
Hieronder valt het budget voor de Individuele voorzieningen voor woningaanpassingen, rolstoelen, 
vervoersvoorzieningen en de Huishoudelijke Hulp. Dit zijn de zorgonderdelen van de Wmo. 
Voorgesteld wordt om de naam WVG uit de kostenplaatsen te verwijderen. Daarnaast is het niet 
doelmatig om twee kostenplaatsen voor de advieskosten aan te houden. Voorgesteld wordt hier 
één kostenplaats van te maken.  

 
P7 Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en bestrijding van 
huiselijk geweld. P8 Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). 
P9 Het bevorderen van het verslavingsbeleid. 
 
Voorgesteld wordt om de kostenplaats Invoering Wmo te hernoemen in “Wmo subsidies 7,8,9”. De 
subsidie voor de coördinatie steunpunt Huiselijk geweld kan daar dan aan worden toegevoegd. Zie 
prestatieveld 3 en 4 voor de subsidies die daar worden ondergebracht. De subsidies vallen nu 
onder het proces dienstverlening. Dit zou overgedragen kunnen worden aan het proces Sturing en 
Beleid. De openbare gezondheidszorg wordt niet tot de Wmo gerekend, omdat deze onder de Wet 
publieke gezondheid (Wpg) valt. 
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3.0 proces 
 
Deze evaluatie met het factsheet wordt op de Wmo-conferentie gepresenteerd. De Wmo-
conferentie vindt half mei 2011 plaats. Voor de conferentie worden de raadsleden, adviesraden en 
de maatschappelijke partners die met de Wmo te maken hebben uitgenodigd.  
 
Naast de presentatie van de evaluatie worden in de workshops de belangrijkste thema’s en 
vraagstukken uitgewerkt. Dit levert concrete actiepunten op voor de komende vier jaar.  
 
De evaluatie en het resultaat van de Wmo-conferentie worden uitgewerkt in het Beleidsplan Wmo 
2012-2016. In het beleidsplan wordt de visie op het Wmo-beleid voor de komende vier jaar 
uitgewerkt. Hierin wordt ook de nulmeting opgenomen. De nulmeting wordt verricht op basis van 
het factsheet. De maatschappelijke partners die aan de evaluatie hebben meegewerkt, kunnen in 
september advies geven over het conceptbeleidsplan. Het beleidsplan Wmo wordt in december in 
de raad vastgesteld.  
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Bijlage 1 Prestatievelden Wmo  
 
De Wmo bestaat uit de volgende 9 prestatievelden: 

1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. 
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en 

ondersteuning 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 maatschappelijk verkeer en het bevorderen van 

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

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

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en bestrijding van 
huiselijk geweld. 

8. Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). 
9. Het bevorderen van het verslavingsbeleid. 

 
Bijlage 2 Functies op preventie gerichte lokale jeugdbeleid (Wmo-taken CJG) 
 

1. Informatie- en advies: binnen de eigen gemeente is informatie en advies over opvoeden en 
opgroeien te krijgen. 

2. Signalering: er zijn afspraken voor het centraal melden van verontrustende signalen van of 
over gezinnen en jeugdigen. 

3. Toeleiding: er zijn afspraken voor het beoordelen van gesignaleerde problemen en het zo 
nodig plegen van interventies. Cliënten worden naar lokale voorzieningen of bureau 
jeugdzorg doorverwezen. 

4. Licht pedagogische hulp: gezinnen en jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen komen 
op de juiste plek terecht en worden niet van het kastje naar de muur gestuurd; zo nodig is 
licht pedagogische ondersteuning beschikbaar.  

5. Coördinatie: voor gezinnen en jeugdigen met meervoudige problemen die daar geen greep 
(meer) op hebben, is er coördinatie van zorg. 

 
 


