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Heiloo, 17 augustus 2014. 

 

Betreft:  advies over het ‘ Implementatieplan overheveling begeleiding ’. 
 

 

Geacht College, 

 

 

Op 4 augustus 2014 ontvingen wij uw adviesvraag over de het ‘implementatieplan overheveling 

begeleiding ’. Het plan geeft een duidelijk en systematisch overzicht van de activiteiten in de komende 

maanden met het oog op de transitie AWBZ,  waarvoor onze bijzondere waardering.  Vooral ook 

omdat het op korte termijn en in een complexe overlegstructuur gerealiseerd moest worden. 

Al eerder  hebben wij u over de transitie AWBZ geadviseerd:  op 4.9.2014  over de notitie 

‘overheveling AWBZ-begeleiding naar de Wmo fase 1’ , op 9.1.2014 over het ‘regionaal transitieplan 
2015’ van de regio Alkmaar en op 14.3.2014 in een ongevraagd advies over de ‘toeleiding naar de 
Wmo’.  
 

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. 

 

In het eerste voorstel formuleert u het voornemen  om de verordening zoveel mogelijk beleidsarm in te 

richten door middel van maximale delegatie naar beleidsregels. In de voorgestelde verordening wordt 

dit o.a. gerealiseerd in artikel 2. Wij hebben begrip voor deze keuze in het licht van een nieuwe situatie 

waarmee nog veel ervaring moet worden opgedaan. Wij zijn echter van mening dat het de voorkeur 

verdient een aantal zaken die in wet genoemd worden ook in de verordening op te nemen. Dit 

bevordert ons inzien de samenhang van het beeld dat de burger van de regelingen rondom de Wmo 

krijgt (1), het bevordert de transparantie van de publieke discussie en daarmee van de acceptatie van 

de nieuwe Wmo (2) en het doet recht aan een wezenlijk element van de nieuwe Wmo, namelijk eigen 

kracht, door bijvoorbeeld al direct in de verordening het vooronderzoek en het persoonlijk plan te 

noemen (3). Wij adviseren u dan ook de verordening  beleidsarm in te richten daarbij rekening 

houdend met wettelijke verplichtingen die met name samenhang , transparantie en acceptatie 

bevorderen en deze mee te nemen in de verordening. Overigens blijkt inmiddels nu al dat niet alle 

gemeenten in de regio  het voorstel “maximale delegatie” volgen. 
 

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.  

 



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. 

 

In 3.2 1
e
 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. 

 

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. 

 

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 ?  

 

 

Wij wensen u veel succes met de uitwerking van dit implementatieplan.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Jan Tim, voorzitter.       Atie Dijk, secretaris. 

 

Wmo-platform Heiloo. 

Abraham du Boishof 2. 

1852 EZ  Heiloo. 

 


