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Onderwerp: Motie huisbezoek en indicatiestelling 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt om ten behoeve van de uitvoering van de huisbezoeken structureel extra 
middelen inde begroting op te nemen van € 90.000,-- per jaar vanaf 2009, onder vaststelling van 
een wijziging van de begroting 2009-2012. 
 
2. Aanleiding 
Bij de vaststelling van het Beleidsplan WMO 2008-2011 zijn door de gemeenteraad de moties  
nr. 2008 – 80 inzake huisbezoek cliënten van 70 jaar en ouder en nr. 2008 – 81 inzake herindicatie 
aangenomen. In de bij dit voorstel horende en ter inzage liggende notitie zijn de verschillende 
onderdelen van deze moties verder uitgewerkt. 
 
3. Aspecten 
Als uitgangspunt bij de uitvoering van de Wmo geldt in Ridderkerk dat niet het aanbod, maar de 
vraag van de burger centraal dient te staan. De kern van de hierboven genoemde moties sluit 
naadloos aan op dit uitgangspunt. Om de vraag van de burger centraal te stellen, zijn het afleggen 
van huisbezoeken en het traject van indicatiestelling middelen en geen afzonderlijk doelen. In het 
actieplan 2009 is de ontwikkeling naar meer vraaggestuurd werken opgenomen als project.  
 
Bij de uitwerking van de moties zijn de uitkomsten van het overleg met de adviesraden en de 
Wmo-conferentie nadrukkelijk betrokken. Dit heeft tot de onderstaande conclusies geleid. 

 Huisbezoek dient gerelateerd te zijn aan de vraag van de inwoner en niet aan de leeftijd. 
Bij elke eerste (complexe) aanvraag zou een huisbezoek moeten plaatsvinden.  
Een aanvraag voor het collectief vervoer is een eenvoudige aanvraag, waarbij een 
huisbezoek niet nodig is. Een complexe aanvraag is een aanvraag voor meerdere 
voorzieningen tegelijk of een aanvraag waarbij inschatbaar is dat in de nabije toekomst 
vervolgaanvragen zullen volgen. De wens van de cliënt tot een huisbezoek is uiteindelijk 
leidend. 

 Vraagverheldering en indicatiestelling vereisen deskundigheid en kunnen niet aan 
vrijwilligers worden overgelaten. Voor het huisbezoek worden professionals uit De 
Wijzerplaats ingezet. 

 Goede signalering is van groot belang. In het kader van het actieplan Wmo 2009 wordt een 
project gestart om goede signalering in de wijk te organiseren. Over de uitwerking van dit 
project en of dit financiële consequenties heeft zal later in 2009 meer duidelijkheid 
ontstaan. Daarnaast zal de coördinator zorgstructuur 23+ een nadrukkelijk taak hebben bij 
de signalering én coördinatie van de zorgvraag bij multiproblem hulpvragen. Dit project is 
in 2008 gestart. Een knelpunt is de signalering bij cliënten van 75 jaar en ouder, omdat er, 
na vaststelling van de nieuwe verordening, geen herindicatie meer plaatsvindt. Een andere 
inzet van de SWOR in het kader van het signalerend huisbezoek zal met hen op een later 
tijdstip besproken worden.  

 
Aangezien de huisbezoeken plaatsvinden in het kader van een (min of meer gerichte) hulpvraag 
van de cliënt past de inzet van een ‘brede’ informatie- en adviesfunctie. Kennis van de sociale 
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kaart is nodig. Indien gewenst moet het ook mogelijk zijn om de toeleiding naar bepaalde – 
bijvoorbeeld gemeentelijke – producten direct te verzorgen. Deze ‘brede’ expertise sluit aan op de 
expertise die zich uitsluitend binnen De Wijzerplaats bevindt bij de 1e lijnsmedewerkers. 
Voorgesteld wordt dan ook om deze expertise in te zetten bij het afleggen de huisbezoeken. 
Het voorstel is besproken met de Wmo-adviesraad en de BGR. Deze hebben positief gereageerd.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Het uitvoeren van deze nieuwe manier van werken vereist een aanpassing van de huidige 
werkwijze binnen De Wijzerplaats. Een aanpassing waarvan de consequenties vooraf niet 
helemaal zijn te overzien. Aangezien ook de formatie niet per 1 januari 2009 beschikbaar zal zijn, 
wordt voorgesteld om in het eerste kwartaal 2009 te experimenteren met de diverse 
mogelijkheden. De ervaringen die hiermee worden opgedaan worden gebruikt om te zorgen dat 
eind 2009 de nieuwe werkwijze is ingevoerd en de eerste resultaten zichtbaar zijn.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De extra inzet die nodig is om de huisbezoeken af te leggen kan niet vanuit de huidige formatie 
worden geleverd. De extra personele inzet bedraagt 2 FTE structureel per jaar. Voorgesteld wordt 
het huisbezoek door de 1e lijn van de Wijzerplaats te laten uitvoeren. Hiervoor zijn geen middelen 
in de begroting van 2009 e.v. opgenomen. De extra uitgaven bedragen ongeveer € 90.000,00 per 
jaar. Voorgesteld wordt ten behoeve van de uitvoering van de huisbezoeken structureel extra 
middelen in de begroting op te nemen ad € 90.000,-- per jaar vanaf 2009 ten laste van de 
begrotingsruimte en hiertoe de begroting te wijzigen. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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