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• Ontwikkelingen 
• Oplossingsrichtingen 
• Verdere proces
• Vragen & reactie



Aanleiding
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• De kosten van de Wmo stijgen al jaren
• Begrotingswijziging vanaf 2023 
• Vraag blijft stijgen
• Tarieven stijgen verder 
• Aanbod kan niet voldoen aan de vraag 

 Nieuw plan “Transformatie Wmo” nodig 



De cijfers 2022
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• 1300 inwoners met een indicatie HH
• 150 mensen met een indicatie op de wachtlijst voor HH
• 415 inwoners met een rolstoel 
• 500 inwoners met een vervoersvoorziening 
• 380 inwoners die een woningaanpassing nodig hadden 
• 1940 inwoners met een regiotaxi pas
• In 2022 verwachten we voor de wmo het budget in totaal 

met €500.000 – €1.000.000 te overschrijden. 



Aandachtspunten
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Door de tekorten bij huishoudelijke hulp:

• Eigen bijdrage wanneer hulp stopt
• Inzet van hulp bij spoed



De cijfers 
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De cijfers 
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Ontwikkelingen
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• Vergrijzing
• Langer zelfstandig thuis wonen
• De krapte op de woningmarkt
• De vele kleine kernen in de gemeente
• Personeelstekorten 
• Problemen bij het leveren van onderdelen



Conclusie
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De ondersteuning vanuit de Wmo is op deze manier niet 
klaar voor de toekomst.



Verhaal van de 
zorg
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Roger van Huystee – Bestuurder Alfa & zorg



Oplossingsrichtin
gen landelijk
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Landelijk

• Inkomensafhankelijk eigen bijdrage (2025)
• Integraal zorgakkoord
• Adviezen van de VNG over kostenbeheersing en 

stimuleren van ervaringen delen tussen gemeenten 
(Gemeentedelers)



Oplossingsrichtin
gen lokaal
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Transformatieplan Wmo 

• Bewustwording bij inwoners
• Versterking van eigen capaciteit inwoners 
• Betere samenwerking wmo maatwerk en voorveld
• Partnerschap met de aanbieders 
• Innovatiemogelijkheden 
• Betere monitoring 



Verdere proces
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Wanneer Wat
Q4 2022 – Q1 2023 Uitwerking oplossingsrichtingen

• Projectleider voor maken 
transformatieplan samen met 
betrokkenen

• Pilot wachtkracht
• Gesprekken met Vitale 

Coalitie
Eerste helft 2023 Besluitvorming college

Eerste helft 2023 Besluitvorming raad 



Vragen & reactie
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