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Nr. Vraag / opmerking Wmo-raad Antwoord / wat is er mee gedaan 
 Gemeente Stichtse Vecht  
 Van de Wmo-raad Stichtse Vecht is vooralsnog geen 

schriftelijk advies ontvangen. Tijdens gevoerde 
mondelinge overleggen zijn diverse adviezen en 
suggesties verwerkt (zie wijzigingsblad). Tevens zijn 
de Wmo-raden meegenomen in de aangekondigde 
evaluatiemomenten in de beleidsnota. 

 

   
 Gemeente Weesp  
 De Wmo-raad Weesp geeft in zijn advies een aantal 

adviezen en suggesties op zijn mening gestoeld. Deze 
zijn indien concreet, meegenomen en/of 
onderschreven in de totale visie. Als voorbeeld hiervan 
is de versterking van de 0e lijn en 
informatieverstrekking aan ouders. Hieronder wordt 
verder ingegaan op andere concrete aandachtspunten, 
niet op gestelde vragen of stellingen (die in de meeste 
gevallen wel worden onderschreven). 
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Ten aanzien van “kwaliteit en certificering” 
Het is de vraag of de eis van certificering en registratie 
voor zogaanbieders strookt met  
vernieuwende kleinschalige en lokale initiatieven. 
De paragraaf over monitoring is erg algemeen 
geformuleerd. Wat zijn de evaluatiepunten voor de  
gemeente Weesp? 

In de beleidsnota wordt gesproken 
over evaluatie en monitoring van 
het beleid. Met de aanbieders 
worden separate afspraken 
gemaakt, vastgelegd in het 
inkoopbeleid en per aanbieder in 
een overeenkomst vastgelegd. 

 Het maken van een realistische inschatting van de 
mogelijkheden, kosten en baten van  
meer inzet van het eigen netwerk en meer opvang in 
de thuissituatie, met als uitgangspunt  
de huidige situatie. 
 
Het toevoegen van een meerjarenbegroting in 
aansluiting op geformuleerde  
beleidsdoelstellingen. 

Het totale budget voor jeugdzorg 
is bekend. Dit budget is 
uitgangspunt voor de inkoop van 
de benodigde zorg. Die zorg is 
voor 2015 gebaseerd op de 
huidige situatie (zorgcontinuiteit) 
en de rta’s (continuiteit van 
aanbieders). Afspraken met 
aanbieders worden maandelijks of 
per drie maanden gemonitord op 
prestaties, kosten en andere kpi’s. 
Mede op grond van deze 
bevindingen worden nieuwe 
overeenkomsten gesloten voor 
2016 en verder. Een 
meerjarenbegroting jeugdzorg is 
op grond hiervan momenteel niet 
te maken. 

 Het concreet formuleren van de evaluatiepunten voor 
de gemeente ten behoeve van de  
monitoring. 

Evaluatie zal worden getoetst aan 
een aantal zaken. Wordt voldaan 
aan de Jeugdwet; is de 
transformatie van zorg bereikt; zijn 
de kpi’s van het inkoopbeleid 
bereikt; zijn individuele afspraken 
met aanbieders nagekomen; wat 



is de (individuele) 
klanttevredenheid; hoe verloopt de 
samenwerking in de zorgketen; 
hoe verloopt de samenwerking 
met het onderwijs; hoe is de 
werkbaarheid en de 
controleerbaarheid van de nieuwe 
werkwijze. 
Wij begrijpen de vraag om tot een 
gedetailleerd evaluatiekader te 
komen, maar er moet begrip zijn 
voor het overgangsjaar 2015 
waarin dat niet altijd mogelijk zal 
zijn. De transformatie zal langere 
tijd vergen dan slechts een jaar en 
die tijd moet genomen en 
verkregen worden om te 
voorkomen dat op basis van 
incidenten van koers wordt 
gewijzigd. 

   
 Gemeente Wijdemeren  
 De Wmo-raad Wijdemeren heeft aangegeven geen 

schriftelijk advies te zullen uitbrengen, vanwege de 
onbekendheid met de materie (jeugd). 
Echter, tijdens gevoerde mondelinge overleggen zijn 
diverse adviezen en suggesties verwerkt (zie 
wijzigingsblad). Tevens zijn de Wmo-raden 
meegenomen in de aangekondigde 
evaluatiemomenten in de beleidsnota. 

 

   
 
 


