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*CONCEPT* 
memo aan de raad 
MEMO van het college aan de raad 
Memo 
Datum : 20 augustus 2014 
Aan : Gemeenteraad 
Van : College 
Onderwerp : Reactie advies Wmo raad 
Inlichtingen bij : Werkgroep Beleid (Buch gemeenten) 
memo aan de raad Reactie advies Wmo raad 

 
Aanleiding 
 
Dit memo is opgesteld als reactie op het advies van de Wmo raden dd. 17 augustus 2014 
(Wmo raad Heiloo) en 18 augustus (Wmo raad Bergen). In de bijlage treft u deze adviezen 
aan. De bijlagen betreffen een tweetal adviezen. 1) Een reactie op het beleidskader Wmo & 
Jeugd en behorende verordeningen en 2) een reactie op het implementatieplan AWBZ.  
Hierna zijn de reacties op het implementatieplan onder elkaar gezet met daarbij een korte 
reactie van het college.  
 
Advies Wmo Raad Heiloo 
 

1. Het implementatie plan geeft een duidelijk kader voor de  overheveling van de functie 
begeleiding AWBZ naar de Wmo en wij zijn dan ook positief over de plan. Op een 
aantal punten willen we nader ingaan.  

 
2. Wij onderschrijven de keuze de regie van over de toegang en de indicatiestelling bij 

de gemeente te leggen. Elk voordeel heeft echter zijn nadeel. Tegenover het 
genoemde argument ‘ dat de slager zijn eigen vlees niet moet keuren’ staan ook de 
argumenten  ‘dat de regisseur niet op z’n eigen toneel moet spelen’ of  ‘ dat de 
financier niet de inhoud moet bepalen’. Wij gaan er van uit dat u bij de uitvoering er 
voor waakt dat zich dat voordoet.   
 

3. In de regiotekst (2.1) wordt verwezen naar de pilot waarin gewerkt is met de 
zelfredzaamheidmatrix. Graag ontvangen wij hier enige informatie over, met name 
over de ervaringen met deze matrix. Ook zijn wij geïnteresseerd naar een eventuele 
norm die ten grondslag ligt aan de vertaling van de uitkomst van deze matrix naar de 
mate van ondersteuning, of in de ontwikkeling daarvan. 
 

4. In 3.2 1e alinea wordt ingegaan op extramuralisering van de groep die gebruik maakt 
van beschermd wonen. Wat wordt hier bedoeld met niet realistisch en wat zijn in dit 
verband passende woonvormen. 
 

5. Positief zijn wij over het genoemde onder kenmerk 4 van de ondersteuningsmatrix 
(onder 4.3). Ons inziens geeft dit mogelijkheden voor wat wel wordt genoemd 
“uitwisseling van zorg ” waarbij de cliënt een keuze heeft. Graag ontvangen wij 
hiervan t.z.t. de uitwerking. 
 

6. In paragraaf 7.3 wordt ingegaan op de dialoog en de rondetafelgesprekken met 
cliënten. Hoe verhouden deze gesprekken  zich tot de voorlichting die reeds geven 
wordt, b.v. middels brieven die cliënten hierover reeds ontvangen ? Welke 
meerwaarde wordt ervan verwacht ?  
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Wmo Raad Bergen 
 

1. Na kennisname kan de W.M.O. Adviesraad zich volledig vinden in het plan en de 
wijze waarop in 2015 de transitie en dienstverlening met acht samenwerkende 
Gemeenten in deze regio plaats zal vinden. 

 
Reactie College 
 
Informatie 
Ook de komende periode zullen we de Wmo raden informeren over de wijze waarop 
uitvoering wordt gegeven aan de beschreven activiteiten in het implementatieplan, de taken 
van de regisseur, de vertaling van de zelfredzaamheidsmatrix naar de mate van 
ondersteuning en de ondersteuningsmatrix. 
 
Zelfredzaamheidsmatrix versus Ondersteuningsmatrix 
De professional die verantwoordelijk is voor de intake en indicering zal beide instrumenten 
gebruiken om 1) te beoordelen in welke mate een inwoner zelfredzaam is en 2) te bepalen 
welk aanbod dan past bij de ondersteuningsbehoefte.  
Op basis van de uikomsten van de zelfredzaamheidsmatrix wordt samen met de inwoner 
een ondersteuningsplan opgesteld waarin doelen en resultaten worden afgesproken. Op 
basis van dit ondersteuningsplan bekijken de professional en inwoner samen welke 
ondersteuning dan het best past bij de hulpvraag. De twee matrixen kunnen dus niet ‘op 
elkaar’ worden gelegd. In de beleidsregels Wmo worden vervolgens de regels weergeven 
over hoe een professioneel tot het oordeel kan komen wanneer ondersteuning doelmatig en 
adequaat kan worden ingezet.  
 
Beschermd wonen (pagraaf 3.2.).  
Met ‘niet realistisch’ wordt bedoeld dat wanneer van inwoners niet in staat zijn om zelfstandig 
te wonen met bijvoorbeeld (thuis)begeleiding, of wanneer dit niet van hen kan worden 
gevraagd wordt bekeken welke woonvorm dan geschikt (of passend) zijn. Voor die inwoners 
wordt een woonaanbod georganiseerd die aansluit bij de ondersteuningsbehoefte.  
 
Communicatie 
Omdat er op dit moment veel veranderingen tegelijk plaats vinden, is het belangrijk op 
verschillende momenten en met verschillende communicatie instrumenten de doelgroep te 
informeren over de ontwikkelingen, de inrichting en de besluitvorming van de overheveling 
van de begeleiding.  
De communicatie wordt afgestemd op het niveau van de doelgroep. Bijvoorbeeld voor de 
doelgroep ‘mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking’ kunnen 1-op-1-
gesprekken in aanwezigheid van hun begeleider meerwaarde bieden ten opzichte van het 
verspreiden van grootschalige brieven of nieuwsbrieven. Zodoende worden inwoners in de 
gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de gemeente over de aankomende 
veranderingen en daarmee een beeld te krijgen van wat deze veranderingen voor hen 
betekenen.   
 
Bijlagen  
 Reactie Wmo raad Heiloo 17 augustus 2014 
 Reactie Wmo raad Bergen 18 augustus 2014 
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