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wat willen we 
bereiken? 
 

We evalueren in de eerste plaats de WMO verordening. De uitkomst van deze evaluatie is 
- samen met een aantal recente ontwikkelingen – de input voor een aanpassing van de 
WMO verordening.  
 

wat gaan we 
daarvoor 
doen?  

De evaluatie vindt in BAR verband plaats. De evaluatie wordt door een interne 
projectleider (Barendrecht) aangestuurd, met behulp van een stagiaire/leerwerkplek. Voor 
er besluitvorming plaatsvindt, is er ruim aandacht voor participatie. Bij de evaluatie wordt in 
eerste instantie kennis en meningen verzameld. Dit resulteert in aanbevelingen of 
scenario’s met consequenties. Daarna wordt de nieuwe verordening opgesteld.  
 
De evaluatie betreft: 

1. de verordening; 
2. het uitvoeringsbesluit; 
3. het verstrekkingenboek. 
 

Er wordt aandacht besteed aan: 
1. technische aanpassingen; 
2. praktijkervaring met de huidige verordening; 
3. wetswijzigingen. 

 
Hierbij zullen de volgende onderdelen in ieder geval aan de orde komen 
 Begrippenkader en uitgangspunten voor verstrekking van voorzieningen 
      Te denken valt aan: 

- Primaat van de verhuizing; 
- Compensatieplicht; 
- Gebruikelijke zorg/mantelzorg; 
- voorliggende voorzieningen; 
- Keuzevrijheid cliënt bij voorzieningen; 
- Verschil in inhoud van begrippen WVG en WMO. 

 Voorzieningen niveau (huishoudelijke hulp, rolstoelen, woonvoorzieningen en 
vervoersvoorzieningen) 

- Algemeen gebruikelijk; 
- Aantallen voorzieningen per cliënt. 

 Vorm van de verstrekking  
- Verstrekking in natura; 
- PGB; 
- Alfaconstructie (bij Huishoudelijke Hulp). 

 Ten aanzien van de PGB wordt in het bijzonder gekeken naar  
- Berekeningsystematiek van de PGB (Bruto of Netto, indicatie in (gemiddelde) 

aantal uren); 
- Is splitsing tussen HH1 en HH2 nodig c.q. gemiddeld bedrag; 
- Wijze Verantwoording PGB; 
- Mogelijkheid uitsluitinggronden c.q. sturingsmechanismen bezien. 

 Eigen bijdrage en besparingsbijdrage  
- Hoogte (en plafond), inkomensgrens, maximering op kostprijs en voor welke            

voorziening. 
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 Hoogte forfaitaire vergoedingen (bv. verhuiskostenvergoeding) 
 Indicatiestelling 

-  Wijze van indicatiestelling, speciale doelgroepen vaststellen? 
 Respijtzorg/Ruilzorg/mantelzorg 
 Verstrekkingenboek: leidraad of keurslijf/relatie met compensatiebeginsel 

 
waarom is het 
nodig? 
(probleem) 
 

De evaluatie is nodig omdat: 
1. de WMO per 1 oktober 2009 wijzigt op het punt van de Huishoudelijke Hulp. 
2. Ontwikkelingen in de AWBZ rond de Ondersteunende en Activerende Begeleiding 

per 1 januari 2009 gevolgen kunnen hebben voor de WMO. 
3. Individuele aanpassingen in ADL cluster woningen vanaf 1 januari 2009 een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid worden. 
4. De verordening per 1 januari 2007 bij de start van de WMO beleidsarm en WVG 

gericht is  vastgesteld. De WMO is inmiddels doorontwikkeld, dit vereist 
aanpassingen aan de verordening.  

 
waarom moet 
het juist nu?  

In de huidige verordening staat dat deze na 2 jaar geëvalueerd zou worden. Ook is in het 
WMO beleidsplan 2008-2011 opgenomen dat de verordening in 2008 zou worden 
geëvalueerd. Daarnaast vereist de aanstaande wetswijziging ook een wijziging in de 
verordening in 2009. 

waar moeten 
we op letten?  
 
 

 De tijdsplanning ruim opzetten in verband met langdurig participatietraject bij de 
evaluatie en daarna het opstellen van de verordening. 

 De tijdsplanning ruim opzetten in verband met besluitvorming in BAR verband.  
 De financiële gevolgen van een wijziging in de verordening bezien. 
 Ontwikkelingen bij de AWBZ monitoren en gaande proces meenemen.  
 Mogelijke verschillen in uitgangspunt bij BAR gemeenten (bezuiniging c.q. 

handhaven niveau c.q. uitbreiding). 
 

wat hoort niet 
bij dit project?  

De evaluatie betreft de individuele verstrekkingen, alle andere onderdelen van de WMO 
blijven dus buiten beschouwing.  

planning   
 Projecttrekker bepalen                                                          
 Projectplan maken 
 Inventarisatie ronde wensen en problemen 
 Werkbijeenkomst keuzes maken 
 Schrijven evaluatie                                                                

Opstellen conceptverordening                                            
 College                                                                                    
 Eerste ronde advisering                                                           
 College                                                                                     
 Raadscommissie                                                                      
 Raad                                                                                          
 Publicatie                                                                                  
 Publieksversie en folders                                                          

 
September 2008 
 
Oktober 
December 
Januari/Februari 2009 
Maart 
April 
April/Mei 
Mei 
Juni 
Juni 
Juni 
November 
  

 
 
 
 
 

 
In de planning staat de raadsbehandeling van de verordening in juni 2009. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat er zowel in de WMO en de AWBZ wetswijzigingen op de 
gemeente afkomen die gevolgen hebben voor de verordening. In het eerste kwartaal 2009 
is pas duidelijk wat de definitieve inhoud van de wetswijzigingen zal zijn. Hierop wordt 
zoveel mogelijk geanticipeerd om te voorkomen dat de verordening achterhaald is op het 
moment dat deze wordt vastgesteld.  
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 Evaluatie WMO verordening Volgnr. 3 van 3 
 

 
 wie 

doet er 
mee?  

Bij de participatie worden de volgende personen en instanties betrokken: 
 

 WMO adviesraad, BGR, BPO en sociaal platform (deze worden nauw betrokken 
bij de evaluatie); 

 Partners in het Loket (MEE, SWOR, SWOB, Vraagwijzer gemeente 
Albrandswaard); 

 Bestuur en Raad BAR gemeenten; 
 Burgerforum in het kader van project “Ont-moeten”. 
 Beleidsmedewerkers WMO BAR gemeenten; 
 Coördinatoren uitvoering WMO; 
 Consulenten Uitvoering; 

 
communicatie Intern: 

Wethouders middels het portefeuillehoudersoverleg 
 
Extern/Intern: 
De communicatie met betrokkenen vindt plaats door het toesturen van de startnotitie. 
Voorliggende startnotitie is inmiddels aangeboden aan de adviesraden. Verschillende 
adviesraden hebben onderwerpen toegevoegd aan de lijst ‘te bespreken onderwerpen’. 
Het tijdspad leverde enige discussie op. Naar de mening van het college kan de evaluatie 
echter niet sneller worden afgerond (zie ‘waarom’). Omdat deze evaluatie in BAR-verband 
plaatsvindt, moet de planning in deze 3 gemeenten gelijk lopen. 
Bovengenoemde adviesraden  worden al tijdens het proces bij de evaluatie betrokken. Bij 
de start worden de wensen en noodzakelijke aanpassingen in groepsbijeenkomsten 
geïnventariseerd en besproken. Als de belangrijkste keuzes geïnventariseerd zijn, vindt 
een werkbijeenkomst plaats met diverse belanghebbenden. Met de gemeenteraden zal 
een informatiebijeenkomst plaatsvinden over de werkwijze van de ambtelijke organisatie 
met de huidige verordening (waarom wordt in bepaalde situatie waarvoor gekozen, wat zijn 
de alternatieven, wat zou de consequentie daarvan zijn etc.). 
Er vindt een mondelinge en schriftelijke terugkoppeling plaats van de gemaakte keuzes 
voor de besluitvorming. Nadat de raad de verordening heeft vastgesteld moet het besluit 
gepubliceerd worden in de plaatselijke pers.  
 

evaluatie Over de voortgang wordt de raad via de monitor geïnformeerd.  

wat hebben 
we voor het 
project nodig?  

De projectleiding wordt door Barendrecht ingebracht. Er wordt ondersteuning (stagiaire(s) 
bestuurskunde) ingehuurd en de kosten hiervoor worden door de drie gemeenten gedeeld. 
Daarnaast zal van de beleidsmedewerkers en overige betrokken personeelsleden tijd en 
medewerking worden gevraagd. De verwachting is dat het totale project 500 uur inzet zal 
vergen.  
 
 

heeft het 
project 
draagvlak?  

Het project heeft voldoende draagvlak bij de vertegenwoordigers van de cliënten, colleges  
en de gemeenteraden.  
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