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Inleiding
Het doel van deze notitie is om kaders voor het nieuwe Wmo beleidsplan vast te stellen. Per 
1 januari 2015 wordt de functie AWBZ begeleiding overgeheveld naar gemeenten. De Wet 
maatschappelijke ondersteuning wordt om die reden uitgebreid en aangepast. De nieuwe 
wet is nog in concept, maar in het wetsvoorstel is opgenomen dat gemeenten voor 1 
november 2014 een beleidsplan moeten hebben vastgesteld. Er kan om die reden niet 
worden gewacht tot de wet is vastgesteld. 
De gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) werken intensief samen aan 
de voorbereidingen op de transities in het Sociaal Domein. Ook het Wmo beleidsplan wordt 
door de drie gemeenten gezamenlijk opgesteld. 

Wettelijke kaders
De afgelopen jaren was de gemeente verplicht iedere vier jaar een Wmo beleidsplan vast te 
stellen. In de concept tekst van de nieuwe Wmo wordt aan gemeenten zelf overgelaten hoe 
vaak zij een beleidsplan opstellen. Daarnaast is de gemeente verplicht iedere vier jaar een 
beleidsplan gezondheidszorg op te stellen. Wij stellen voor het gezondheidsbeleid te 
integreren in het Wmo beleidsplan voor zover het volwassenen betreft. Jeugdgezondheid 
kan worden opgenomen in het beleidsplan Jeugd.

In het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmo is opgenomen dat gemeenten voor 1 november 
2014 een beleidsplan moeten hebben vastgesteld. De conceptwet geeft daarnaast een 
aantal inhoudelijke kaders voor het beleidsplan. Zo moeten in ieder geval de volgende 
onderwerpen aan bod komen:
 sociale samenhang (toegankelijkheid, veiligheid, leefbaarheid, voorkoming en bestrijding 

van huiselijk geweld);
 ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers;
 voorkomen beroep op ondersteuning (preventie);
 aanbod algemene voorzieningen ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie en 

opvang (inclusief cliëntondersteuning en hulp op afstand);
 maatwerkvoorzieningen ter ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie van 

mensen die daar niet of onvoldoende op eigen kracht of met hulp van mantelzorg, 
gebruikelijke hulp, of sociaal netwerk toe in staat zijn;

 maatwerkvoorzieningen op het gebied van beschermd wonen of opvang voor mensen die 
zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving. 

In de concept wet is ook opgenomen dat het plan erop gericht moet zijn dat:
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 mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
 mensen die beschermd of in opvang wonen, zo snel mogelijk weer op eigen kracht 

kunnen deelnemen aan de samenleving.

De wet schrijft daarnaast voor dat in het plan aandacht is voor:
 een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;
 een zo integraal mogelijke dienstverlening door samenwerking met zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders;
 keuzemogelijkheden bij maatwerkvoorzieningen (ook voor kleine doelgroepen);
  toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een handicap 

(inclusieve samenleving).

Breder kader of programma, relatie met andere processen / projecten
De veranderingen in de Wmo zijn onderdeel van  het programma sociaal domein SWW. 
Hiervoor zijn al enkele notities vastgesteld door de gemeenteraden in Stichtse Vecht, Weesp 
en Wijdemeren. In januari heeft de raad de ‘Visie sociaal domein SWW’ vastgesteld. In dat 
document zijn de uitgangspunten voor de transitie sociaal domein beschreven. Deze visie 
dient dan ook als basis voor het Wmo beleidsplan dat moet worden opgesteld. De notitie 
‘Toegang sociaal domein’ is ook in januari door de gemeenteraden vastgesteld. Deze notitie 
beschrijft de uitgangspunten en het model voor de toegang van het sociaal domein.

Voor het onderdeel Wmo/AWBZ hebben de colleges SWW de notitie ‘Huidige situatie en 
aandachtspunten AWBZ’ vastgesteld en ter kennisname naar de gemeenteraden gestuurd. 
Deze notitie bevat achtergrondinformatie over de nieuwe Wmo taken: om welke 
ondersteuning gaat het, hoe ziet de doelgroep eruit en welke zorgaanbieders leveren de 
ondersteuning momenteel.

Gelijktijdig met het opstellen van het Wmo beleidsplan wordt gewerkt aan de beleidsplannen 
Jeugd en Participatie en het Organisatiekader sociaal domein SWW. In het organisatiekader 
wordt onder andere de inrichting van de sociale wijkteams en de toegang beschreven. 

Zoals gezegd, wordt voorgesteld om gezondheidsbeleid voor volwassenen op te nemen in 
het Wmo beleidsplan. Jeugdgezondheidszorg komt aan bod in het beleidsplan Jeugd.

Uitgangspunten
Zoals gezegd, vormt de vastgestelde ‘Visie Sociaal domein SWW’ de basis voor het Wmo 
beleidsplan. De Visie sociaal domein is samen te vatten in de volgende acht uitgangspunten:
1. We zien de transities niet als geïsoleerde taken, maar als een transformatie binnen het 

hele sociaal domein
2. We dagen de maatschappelijke partners en inwoners uit om de transformatie 

gezamenlijk uit te werken.
3. We zetten in op preventie.
4. We zetten innovatieve oplossingen en middelen in.
5. We geloven in en vertrouwen op de eigen kracht van inwoners en hun omgeving.
6. Voor mensen in kwetsbare situaties is de gemeente ‘vangnet.’ We leveren dan 

maatwerk.
7. We willen de toegang tot zorg en ondersteuning dichtbij in de buurt organiseren waar het 

kan. Waar het niet anders kan, zoeken we andere (regionale) samenwerking. 
8.    De gelden vanuit het rijk om de transitie vorm te geven zijn kaderstellend.

Deze acht uitgangspunten zijn niet alleen de basis voor het Wmo beleidsplan, maar ook voor 
het beleidsplan Jeugd en het beleidsplan Participatie. Voor toelichting op deze 
uitgangspunten verwijzen wij naar de vastgestelde ‘Visie sociaal domein’.
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Financiën
In de ‘Visie sociaal domein’ is opgenomen dat de gelden van het rijk om de transitie vorm te 
geven kaderstellend zijn. Daarbij is het belangrijk om te weten dat het budget voor 
huishoudelijke hulp met 40% wordt gekort en dat het budget voor de nieuwe taken met 
ongeveer 25% wordt gekort. De exacte budgetten worden in de meicirculaire verwacht en in 
het beleidsplan worden verwerkt.

In het beleidsplan wordt een financiële paragraaf opgenomen. Daarin wordt het meerjaren 
perspectief geschetst.

Gevraagde beslissing
Wij vragen u door het vaststellen van doelstellingen kaders aan te geven voor het Wmo 
beleidsplan. Zoals gezegd wordt in de wet aangegeven welke onderwerpen in het Wmo 
beleidsplan aan de orde moeten komen. Per onderwerp wordt hieronder een korte toelichting 
gegeven en een voorstel gedaan voor een doelstelling. 

1. Sociale samenhang 
Er zijn veel manieren waarop gemeenten de sociale samenhang kunnen bevorderen. Om 
eenzaamheid te voorkomen zorgt de gemeente voor plekken waar inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Niet alleen professionele inzet, maar ook een bijdrage van familie, buren, 
vrijwilligers en verenigingen heeft hierbij een belangrijke rol (eigen kracht en samenkracht). 
Samenleven is immers samen doen. Soms is het nodig om de eigen kracht te versterken, 
bijvoorbeeld door het organiseren van een eigen kracht conferentie1. Het sociale wijkteam 
zorgt dat partijen in de wijk elkaar kennen en weten te vinden2. De gemeente sluit zoveel 
mogelijk aan bij initiatieven van bewoners om ervoor te zorgen dat voorzieningen in de wijk 
aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners (wijkgericht). Welke voorzieningen 
en activiteiten in een wijk aanwezig zijn, wordt zoveel mogelijk door de wijk zelf bedacht. De 
gemeente heeft een faciliterende rol en stimuleert particulier initiatief. Daarbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan een opdracht aan de welzijnsinstelling om het beheer van 
een wijkcentrum te organiseren.

Het bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen, activiteiten en ruimten voor 
mensen met en zonder een beperking is noodzakelijk om te zorgen dat alle inwoners 
gelijkwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Dit wordt ook wel de ‘inclusieve 
samenleving’ genoemd. Het gaat daarbij niet alleen over toegankelijkheid van gebouwen en 
de openbare ruimte, maar bijvoorbeeld ook om toegankelijke informatie en onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Een website die ook te gebruiken is door mensen met een visuele 
beperking. Folders in begrijpelijke taal. 

Doelstellingen: 
- We faciliteren dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen in de wijk. 
- Versterken van eigen kracht.
- We stimuleren initiatieven van bewoners (samenkracht) die gericht zijn op onderlinge hulp.
- We bevorderen de toegankelijkheid van voorzieningen, activiteiten, ruimten en informatie 
voor mensen met een beperking.

1 Tijdens een Eigen Kracht-conferentie maakt iemand, onder professionele begeleiding, samen met familie en bekenden een 
plan voor de toekomst (familiegroepsplan).
2 De rol van het sociale wijkteam wordt verder toegelicht in de notitie ‘Organisatiekader sociaal domein SWW’.
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2. Ondersteuning mantelzorgers en andere vrijwilligers
Mensen die voor elkaar zorgen doen dat als mantelzorger of als vrijwilliger. Mantelzorg vloeit 
voort uit een sociale- of familierelatie. Mantelzorg overkomt mensen in veel gevallen. Het is 
zorg die naast of in de plaats van professionele zorg komt. Bij vrijwilligerswerk is het een 
bewuste keuze om iets te doen voor anderen.

Informele zorg draagt bij aan een veerkrachtige samenleving waarin zoveel mogelijk 
inwoners zelfredzaam zijn en meedoen. Om deze informele zorg te stimuleren is het nodig 
om mantelzorgers en vrijwilligers blijvend te steunen en te waarderen. Ondersteuning van 
mantelzorgers draagt eraan bij dat inwoners met een zorgbehoefte zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Respijtzorg is een voorbeeld van mantelzorgondersteuning. Dit houdt 
in dat de zorg tijdelijk wordt overgenomen om de mantelzorger te ontlasten.

De komende jaren zal vrijwilligerswerk steeds belangrijker worden. Om die reden moet zowel 
het doen van vrijwilligerswerk als het ontplooien van particuliere initiatieven gestimuleerd 
worden. Binnen het vrijwilligerswerk moet extra aandacht zijn voor de mogelijkheden om 
mensen vanuit de nieuwe doelgroepen in te zetten.

Doelstellingen: 
- Mantelzorgers ondersteunen en faciliteren zodat zij de zorg goed vol kunnen houden en 
zorgvragers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
- Vrijwilligerswerk stimuleren en particuliere initiatieven voor vrijwilligerswerk faciliteren.

3.      Preventie
Met preventie proberen we te voorkomen dat problemen verergeren door vroegtijdig te 
signaleren en lichte vormen van ondersteuning te bieden. Door grondige kennis van de wijk 
moeten mogelijke risico’s tijdig in beeld komen, nog voor dat er zich problemen ontwikkelen. 
Met lichte vormen van ondersteuning kan dan mogelijk erger voorkomen worden. Een 
voorbeeld van een preventieve activiteit in de Wmo is een preventief huisbezoek in geval van 
eenzaamheid, waarbij ouderen worden voorgelicht over activiteiten in de omgeving en over 
manieren om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bij preventie kan ook 
worden gedacht aan een formulierenspreekuur, maatjesprojecten en cursussen. Maar ook 
aan voorlichting over een gezonde leefstijl, valpreventie, brandpreventie of 
‘levensloopbestendig’ wonen. Daarnaast is het van belang dat inwoners, vrijwilligers en 
professionals weten waar zij signalen over bijvoorbeeld eenzaamheid of dreigende 
verwaarlozing kunnen melden. De sociale wijkteams zullen hier een belangrijke rol in spelen.

De eerste stap is inventariseren welke preventieve activiteiten al aanwezig zijn in de drie 
gemeenten en wat nog ontbreekt. 

Het beleid op het gebied van preventieve gezondheidszorg voor volwassenen wordt ook 
uitgewerkt bij dit onderdeel van het beleidsplan. Preventieve jeugdgezondheidszorg wordt 
uitgewerkt in het beleidsplan Jeugd. Bij de inrichting van het sociaal domein wordt preventie 
echter zo integraal mogelijk aangeboden.

Doelstellingen:
- Door vroegtijdig signaleren voorkomen dat problemen verergeren.
- Zorgen dat inwoners, vrijwilligers en professionals weten waar zij signalen kunnen melden.
- Zoveel mogelijk hulpvragen in het preventieve ‘voorveld’ oplossen door lichte vormen van 
ondersteuning in te zetten.

3. Algemene voorzieningen
Algemene voorzieningen zijn diensten of activiteiten die toegankelijk zijn zonder indicatie of 
uitgebreid onderzoek, zoals inloopactiviteiten voor mensen die zich eenzaam voelen, maar 
ook een maaltijdservice, boodschappendienst, glazenwasser en was- en strijkservice. Veel 
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ondersteuningsvragen van inwoners kunnen met algemene voorziening (gedeeltelijk) worden 
opgelost. Dergelijke algemene voorzieningen kunnen daarom (eventueel in combinatie met 
een individuele voorziening) onderdeel zijn van een maatwerkoplossing. Als iemand 
ondersteuning nodig heeft bij het huishouden, kan in sommige gevallen bijvoorbeeld voor de 
boodschappen worden verwezen naar een boodschappendienst, waardoor minder inzet van 
professionele hulp bij het huishouden nodig is. Op die manier kan inzet van individuele 
voorzieningen in sommige gevallen worden beperkt, waardoor die kan worden ingezet waar 
het echt nodig is. Aan mensen die een algemene voorziening nodig hebben maar niet zelf 
kunnen betalen, zou de gemeente een vergoeding of voucher kunnen geven. Dit is een 
beleidskeuze.

In het wetsvoorstel worden hulp op afstand (telefonische of elektronische hulpdienst) en 
cliëntondersteuning genoemd als algemene voorzieningen die de gemeente verplicht moet 
aanbieden.

Doelstellingen: 
- Het versterken van algemene voorzieningen.
- Het gebruik van algemene en laagdrempelige voorzieningen in de wijk staat voorop bij een 
maatwerkoplossing.
- Aan mensen die een algemene voorziening nodig hebben maar deze niet zelf kunnen 
betalen, geeft de gemeente een vergoeding of voucher.

4. Maatwerkvoorzieningen
In de visie is vastgelegd dat de gemeente uitgaat van de eigen kracht van inwoners en hun 
directe omgeving. Er is dan ook geen van zelfsprekend recht meer op 
maatwerkvoorzieningen (de huidige individuele voorzieningen). Uiteraard biedt de gemeente 
wel een vangnet voor inwoners die met algemene voorzieningen en hulp van hun sociale 
netwerk niet voldoende in staat zijn om mee te doen in de samenleving. In die gevallen 
ondersteunt de gemeente met zogenaamde maatwerkvoorzieningen die aansluiten bij de 
individuele situatie en behoeften. Dit kan ertoe leiden dat tien soortgelijke 
ondersteuningsvragen op tien verschillende manieren worden opgelost omdat de 
persoonlijke situaties van elkaar verschillen.

Omdat het budget beperkt is, moet worden gezocht naar andere manieren om invulling te 
geven aan ondersteuning. We verwachten van aanbieders dat zij meedenken over creatieve 
en innovatieve oplossingen en voorzieningen. Dit kan bijvoorbeeld in contracten en subsidies 
worden meegenomen.

Huidige taken
Het afgelopen jaar is door de invoering van de gekantelde manier van werken al een slag 
gemaakt in het besparen op maatwerkvoorzieningen. Door goed te kijken naar wat cliënten 
zelf kunnen, eventueel met behulp van het netwerk, en anders en scherper te indiceren is al 
fors bespaard. 
Ook aan de huidige maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden moet op een andere 
manier invulling worden gegeven. Het budget hiervoor wordt namelijk met 40% gekort. De 
gekantelde werkwijze is niet voldoende om de korting op het budget voor de huishoudelijke 
hulp op te kunnen vangen. In veel gemeenten is men op zoek naar een andere manier van 
ondersteuning. Veelal wordt daarbij gekozen voor het realiseren van algemene 
voorzieningen waardoor de druk op de individuele maatwerkvoorzieningen afneemt en op 
den duur alleen nog wordt ingezet als het echt niet anders geregeld kan worden. Dit is ook 
één van de maatregelen die de VNG adviseert te nemen in het kader van de voorgestelde 
bezuiniging. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op hulp bij het huishouden. Het 
tegengaan van overlap met andere voorzieningen kan hier wellicht ook aan bijdragen. We 
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moeten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de taakstelling op huishoudelijke hulp te 
halen. 

Nieuwe taken
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor extramurale 
begeleiding. Extramurale begeleiding is nu nog onderdeel van de AWBZ en bestaat uit drie 
onderdelen: individuele begeleiding, dagbesteding (begeleiding groep) en kortdurend verblijf 
(logeeropvang/respijtzorg). De functie begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud 
of het compenseren van zelfredzaamheid. Begeleiding is bedoeld voor mensen die zonder 
deze begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of zouden verwaarlozen. 
Begeleiding bestaat uit het bieden van praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke 
levenssfeer. Een uitgebreide toelichting van wat deze functies inhouden, is te vinden in de 
notitie ‘Huidige situatie en aandachtspunten AWBZ’. 

Omdat de begeleidingstaken nieuw zijn voor de gemeente, hebben wij nu de mogelijkheid 
om dit op een nieuwe en innovatieve manier vorm te geven. Hiermee kan invulling worden 
gegeven aan de doelstellingen bij punt 1. Bovendien is een andere invulling noodzakelijk 
omdat de gemeente deze taak moet uitvoeren met 25% minder budget. We vragen 
aanbieders om mee te denken over creatieve oplossingen en slimme combinaties. Ook hier 
moet overlap in ondersteuning worden voorkomen en zoveel mogelijk integraal worden 
gewerkt. Innovatie wordt dus voor een groot deel gezocht in het slimmer  aanbieden van 
ondersteuning waarbij  het mogelijk is om een integrale ondersteuning over de drie transities 
heen te leveren. De nieuwe taken moeten dus worden vormgegevens volgens de nieuwe 
Wmo-aanpak. In contracten en subsidies kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Doelstellingen:
- Maatwerk leveren waar dat nodig is en voorkomen van automatische inzet van zware 
ondersteuning.
- Inzetten op innovatieve oplossingen in het kader van de begeleiding.
- Tegengaan van overlap in maatwerkvoorzieningen.

5. Maatwerkvoorzieningen op het gebied van beschermd wonen en opvang
De beleidsdoelstellingen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
worden opgesteld door de centrumgemeenten in overleg met de regiogemeenten. De 
centrumgemeenten ontvangen hier de financiële middelen voor. Omdat we binnen SWW te 
maken hebben met twee centrumgemeenten (Hilversum en Utrecht) is het van belang om op 
bestuurlijk niveau afstemming te zoeken. Er is hierbij sprake van verschillende doelgroepen, 
met differentiatie in aard en zwaarte van de problematiek. Om zorg zo dichtbij mogelijk te 
organiseren wordt ingezet op zoveel mogelijk begeleiding in de thuissituatie in plaats van 
beschermd wonen. Zoals beschreven bij punt 3 wordt ingezet op preventie om te voorkomen 
dat problemen verergeren. Ook het voorkomen van toestroom naar de maatschappelijke 
opvang valt hieronder, bijvoorbeeld door het voorkomen van huisuitzettingen.

Doelstellingen: 
- Inzetten op wonen met begeleiding en minder toestroom naar beschermde woonvormen.
- Afspraken maken met de centrumgemeente over de toegang tot maatschappelijke opvang 
en beschermd wonen.
- Inzetten op preventie om de toestroom naar maatschappelijke opvang te voorkomen.

Vervolgstappen
De door de raad vastgestelde doelstellingen zullen verder worden uitgewerkt in het Wmo 
beleidsplan en geven op die manier richting aan de inhoud van het beleidsplan. Per 
doelstelling wordt in het beleidsplan beschreven wat we daarvoor concreet gaan doen.

Om input te verzamelen worden bijeenkomsten georganiseerd voor aanbieders en inwoners 
over creatieve oplossingen en behoeften per wijk/kern. De door u gemaakte beleidskeuzes 
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en vastgestelde doelstellingen worden samen met de input uit de bijeenkomsten verwerkt in 
het Wmo beleidsplan. Ook keuzes over de organisatie van wijkteams die volgen uit de notitie 
‘Organisatiekader sociaal domein SWW’ worden meegenomen in de uitwerking van het Wmo 
beleidsplan.3 Het concept beleidsplan wordt vervolgens voorgelegd aan de Wmo raden voor 
formeel advies, waarna het (met het advies van de Wmo raden) naar het college gaat. Het 
concept beleidsplan wordt in september/ oktober voorgelegd aan de raden. 

Gelijktijdig wordt ook gewerkt aan de nieuwe Wmo verordening. Beleidskeuzes worden 
uiteraard verwerkt in de verordening voor zover dat nodig is.

3 De notitie ‘Organisatiekader sociaal domein SWW’ is op het moment van schrijven nog in concept.
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