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Voorwoord 
 

Gemeenten zijn in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sinds 2007 

verantwoordelijk  voor het ondersteunen van mensen met een beperking. Uitgangspunt is dat gemeenten 

nadrukkelijk niet als ‘voorzieningenloket’ fungeren, maar samen met cliënten zoeken naar oplossingen in 

hun eigen netwerk. Zoveel en zo lang mogelijk zelfstandig functioneren is het uitgangspunt. De gemeente 

biedt voorzieningen als die niet georganiseerd kunnen worden in het eigen netwerk van cliënten.  

  

Dit betekent niet alleen een verandering voor cliënten, maar vraagt ook heel wat van het gemeentelijke 

beleid en de uitvoering daarvan. Met het gekanteld uitvoeren van de Wmo hebben gemeenten inmiddels 

enkele jaren ervaring kunnen opdoen. Nieuwe uitdagingen in het sociale domein staan echter al voor de 

deur. Gemeenten krijgen extra taken en bevoegdheden op het gebied van jeugdzorg en de nieuwe 

Participatiewet. De AWBZ-functies ‘begeleiding’ en ‘persoonlijke verzorging’ worden daarnaast 

overgeheveld naar de Wmo.  

 

Voor de rekenkamercommissie vormt dit een mooi moment om wat betreft de Wmo de peilstok ter hand te 

nemen. Waar staat de gemeente Noordoostpolder beleidsmatig en qua uitvoering? De Wmo is te 

veelomvattend om deze vraag te beantwoorden voor alle aspecten van de wet. Het onderzoek gaat daarom 

in op de Wmo-onderdelen ‘informatie, advies en clientondersteuning’ en ‘voorzieningen, hulpmiddelen en 

huishoudelijke ondersteuning’. Het onderzoek focust hiermee op Wmo-aspecten waarmee een groot budget 

gemoeid gaat, en die een directe impact hebben op de ondersteuning van een kwetsbare groep inwoners.  

 

Uit ons onderzoek blijkt dat de gemeente beleidsmatig gezien voor een belangrijk deel de voorwaarden 

realiseert voor het compenseren van Wmo-cliënten, en dat de gemeente ook bij het uitvoeren van het 

gekantelde beleid voor een belangrijk deel op de goede weg zit. De rekenkamercommissie heeft 

aanbevelingen geformuleerd voor het college als het gaat om het meten van doelrealisatie, de regierol 

richting externe partners en inzicht in de realisatie van financiële doelmatigheid. Aanbevelingen aan de 

gemeenteraad gaan in op verantwoording per prestatieveld, sturen op doelrealisatie, cliënteninbreng en 

voortgangsinformatie over het arrangement voor collectieve voorzieningen. 

 

De rekenkamercommissie hoopt dat de aanbevelingen in dit rapport een bijdrage kunnen leveren aan het 

voortzetten van de weg die de gemeente Noordoostpolder met de invulling aan en uitvoering van de Wmo is 

ingeslagen. 

 

Wij hebben zowel vanuit de gemeente Noordoostpolder als van externe partners veel medewerking ervaren 

bij de totstandkoming van dit onderzoek. Graag wil ik alle betrokkenen hartelijk danken voor hun bijdrage. 

 

Namens de rekenkamercommissie, 

 

Geert-Jan Put 

Voorzitter 
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Bestuurlijke Nota 
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1 Onderzoeksverantwoording 

1.1 / Aanleiding 

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de invoering van de Wmo. Gemeenten hebben de 
beleidsvrijheid om zelf keuzes te maken over de manier waarop zij (individuele) burgers ondersteunen bij hun 
deelname aan de samenleving. In de programmabegroting van de gemeente Noordoostpolder is circa twaalf 
miljoen euro geraamd voor de uitvoering van de Wmo. Daarmee vormen de uitgaven voor de Wmo een 
substantieel deel van het gemeentelijk budget.  

 

In december 2011 heeft  de gemeente Noordoostpolder het nieuwe Beleidsplan Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en Volksgezondheid Noordoostpolder 2012-2015 vastgesteld. De doelstelling die in dit plan 
is geformuleerd is:  

“Het beleid is erop gericht dat alle burgers zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Hierbij staat 
preventie, het stimuleren van de eigen kracht en het benutten van het netwerk centraal.” 
 
Het college maakt bij dit plan twee kanttekeningen: 

- “De decentralisaties van de Wet Werken Naar Vermogen, Jeugdzorg, Begeleiding, Hulpmiddelen en 
Cliëntondersteuning zijn op dit moment nog niet volledig te overzien. Dit zou kunnen leiden tot 
aanpassingen in het beleidsplan.  

- Wij leven in een tijd van bezuinigingen. Er bestaat nog een grote mate van onzekerheid over de 
financiële middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Dit kan consequenties hebben voor de 
uitvoering van het beleid.“ 

 
Bovenstaande illustreert dat de Wmo een financieel, maar ook inhoudelijk, omvangrijk en dynamisch beleidsveld 
is. Een beleidsveld dat bovendien voor gemeenten alleen maar groter wordt door de overheveling van de 
jeugdzorg en taken vanuit de AWBZ naar gemeenten. Het feit dat de financieel omvangrijke Wmo continu in 
beweging blijft, betekent dat de Wmo ook een regelmatig terugkerend thema is voor de kaderstellende en 
controlerende raad. De wijze waarop de Wmo wordt uitgevoerd heeft daarnaast een directe impact op een groep 
kwetsbare mensen. 

1.2 / Doelstelling en vraagstelling 

Voor dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie de volgende doelstelling geformuleerd: 
 
“De gemeenteraad inzicht bieden in de mate waarin de uitvoering van de Wmo in Noordoostpolder:  
- leidt tot meer participatie door cliënten en hun omgeving; 
- is gebaseerd op de vraag van de cliënt, in plaats van het aanbod van de gemeente en haar partners; 
- leidt tot kostenbeheersing door de gemeente.” 
 
Onderzoeksvragen 
Om de doelstelling te bereiken heeft de rekenkamercommissie de volgende onderzoeksvragen als vertrekpunt  
voor het onderzoek opgesteld: 
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Uitvoering door gemeente en haar partners: 
- Hoe doeltreffend verloopt de uitvoering van de Wmo? 
- Hoe doelmatig verloopt de uitvoering van de Wmo?  
- Functioneert het Wmo-loket naar behoren? 
- Welke activiteiten zijn door de gemeente Noordoostpolder zelf ondernomen om de maatschappelijke 

doelen te behalen?  
- Welke activiteiten heeft de gemeente bij haar partners belegd om de maatschappelijke doelen te 

behalen? 
- Hoe is de uitvoering van de Wmo, c.q. het behalen van de maatschappelijke doelen, gewaarborgd in 

werkprocessen van de gemeente Noordoostpolder en in de samenwerking met haar partners?  
- In hoeverre bereidt de gemeente zich voor op toekomstige ontwikkelingen wat betreft de Wmo? 
- Welke suggesties doen belanghebbenden bij de uitvoering van de Wmo om de realisatie van de 

maatschappelijke doelen te optimaliseren?  
 
Kaderstelling en controle door de raad1: 
1. Wat is in de kern het beleid van de gemeente Noordoostpolder als het gaat om de uitvoering van de 

Wmo? 
2. Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de Wmo? 
3. Op welke wijze vult de raad haar kaderstellende rol in voor de Wmo? 
 
Resultaat: 

- Worden de maatschappelijke doelen van de gemeente Noordoostpolder gerealiseerd?  
- Hoe is de tevredenheid van betrokkenen, en in het bijzonder van cliënten, over de uitvoering van de 

Wmo?  

1.3 / Onderzoeksuitvoering 

De onderzoeksperiode richt zich op de periode 1 januari 2009 tot en met heden. Daarnaast blikt het onderzoek 
vooruit naar de rest van 2013 en verder; een periode waarin verdere decentralisatie en bezuinigingen naar alle 
waarschijnlijkheid invloed hebben op de uitvoering van de Wmo.  
 
De focus van dit onderzoek ligt op drie onderdelen van de Wmo: 

- Informatie, advies en cliëntondersteuning (prestatieveld drie);  
- Voorzieningen en hulpmiddelen voor gehandicapten (prestatieveld zes); 
- Huishoudelijke ondersteuning (prestatieveld zes). 

 
Bovenstaande prestatievelden zijn geselecteerd vanwege het grote budget dat ermee gemoeid is en de directe 
impact die de prestatievelden hebben op de ondersteuning van een kwetsbare groep inwoners. Met deze focus 
geeft de commissie de voorkeur aan diepgang op enkele prestatievelden boven de breedte van alle 
prestatievelden. 
 
 
 

                                                        

1 Voor alle deelvragen geldt: wat betreft de hierboven genoemde maatschappelijke doelen en de prestatievelden die voor dit onderzoek zijn geselecteerd 
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1.4 / Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit de Bestuurlijke Nota en de Nota van Bevindingen. De Bestuurlijke Nota bevat - naast deze 
inleiding - de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 2), de reactie van het college op deze conclusies en 
aanbevelingen (hoofdstuk 3), en het nawoord van de rekenkamercommissie (hoofdstuk 4). 

De Nota van Bevindingen bevat de feiten die in dit onderzoek (uit de documentenanalyse en de interviews) naar 
voren zijn gekomen. Daarbij gaat hoofdstuk 1 in op het Wmo-beleid van de gemeente. Vervolgens gaat hoofdstuk 
2 in op de uitvoeringspraktijk. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de Wmo in Noordoostpolder en hoofdstuk 
4 gaat tenslotte over de informatievoorziening aan en controle door de raad. 

 



 

 Rapport / Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo 8 

2 Centrale boodschap 

2.1 / Centrale conclusie  

De gemeente realiseert beleidsmatig voor een belangrijk deel de voorwaarden voor het compenseren van Wmo-
cliënten, volgens het principe van de Kanteling. In de uitvoering ligt momenteel nog teveel nadruk op individuele in 
plaats van collectieve en algemene voorzieningen, maar de gemeente geeft aan deze omslag momenteel te 
maken. De organisatie stuurt niet op de kosten van het Wmo-loket, maar stuurt met behulp van 
managementrapportages wel op de kosten van prestatieveld 6: het verstrekken van voorzieningen. Dit betekent 
dat het voor de gemeenteraad is het lastig om grip te krijgen op de kosten voor de Wmo. Verder hebben het 
college en daarmee ook de raad, weinig zicht op doelbereik. Het college richt zich voornamelijk op de indicator 
klanttevredenheid. Daarmee is nog niet duidelijk of het Wmo-beleid en de uitvoering leiden tot meer participatie en 
vraaggericht is.  

2.2 / Conclusies 

Wmo beleidskader en kaderstellende rol van de raad 

/ Het Wmo-beleid van de gemeente Noordoostpolder is actueel en maakt onderdeel uit van de integrale 
beleidsvorming voor het sociale domein en heeft daarmee oog voor de toekomst. In het beleid staan de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers en het bevorderen van participatie centraal. Dit is het uitgangspunt bij de 
invulling van de compensatieverplichting door de gemeente. Beleidsmatig is de gemeente bovendien 
grotendeels ‘gekanteld’. Oplossingen in het eigen netwerk van de cliënt en collectieve voorzieningen staan 
centraal. Pas wanneer cliënten op die wijze onvoldoende gecompenseerd worden, onderzoekt de gemeente 
mogelijkheden voor het verstrekken van individuele voorzieningen. 

/ De doelstellingen in het vigerende Wmo-beleidsplan zijn niet ambitieus. De gemeente streeft naar stabilisatie 
en behoud van de klanttevredenheid. Bovendien is niet transparant in hoeverre input van cliënten is betrokken 
bij de totstandkoming van het beleid.  

/ De Adviesgroep Wmo/WWB wordt betrokken in de voorbereiding bij beleid, maar dit gebeurt niet altijd tijdig.  
/ De raad is intensief en inhoudelijk betrokken geweest bij het proces van beleidsontwikkeling. De ambtelijke 

organisatie heeft bij het beleidsplan 2012-2015 minder ingezet op specifieke meetbaarheid van doelstellingen 
en controleerbaarheid van het beleid. Het aanbrengen van een concrete relatie tussen doelstellingen, 
activiteiten en kosten is daardoor minder voorop komen te staan. De raad had met het oog op zijn 
controlerende rol hiervoor aandacht kunnen vragen. De raad heeft dit niet gedaan en heeft vooral oog gehad 
voor inhoudelijke aspecten van beleid. 

 

Uitvoeringspraktijk 

/ Het is niet één op één duidelijk welke activiteiten de gemeente in de uitvoering van de Wmo onderneemt om 
de beoogde doelen (participatie en zelfredzaamheid) uit het beleidsplan te realiseren. Ook het uitvoeringsplan 
biedt hier onvoldoende duidelijkheid over.  

/ De gemeente biedt medewerkers een duidelijk afwegingskader voor het al dan niet verstrekken van individuele 
voorzieningen. Het arrangement voor collectieve voorzieningen is nog in ontwikkeling. Dit sluit niet aan bij het 
streven van de gemeente om pas individuele voorzieningen te verstrekken wanneer collectieve voorzieningen 
geen oplossing bieden.  

/ Voor de levering van collectieve en individuele voorzieningen en huishoudelijke ondersteuning heeft de 
gemeente ook afspraken gemaakt met partners. Deze samenwerkingen zijn tot stand gekomen op basis van 
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aanbestedingen en convenanten. De gemeente stuurt onvoldoende op evaluatie van de prestatieafspraken 
met deze partners. De gemeente heeft ook weinig specifieke afspraken gemaakt met organisaties. Op een 
enkel geval na, zijn er geen maatschappelijke effecten of prestatie-indicatoren onderscheiden  

/ Bij de uitvoering van prestatieveld 3 stuurt de gemeente niet op de kosten, Voor prestatieveld 6 doet zij dit wel. 
Overschrijdingen voor prestatieveld 6 in 2009 zijn voor het college aanleiding geweest om naar 
kwartaalrapportages te vragen die sturing op de uitvoering mogelijk maken. Deze rapportages maken 
bijvoorbeeld inzichtelijk hoeveel scootmobielen er in het kader van individuele voorziening zijn verstrekt, en 
hoeveel als collectieve voorziening. Indien deze cijfers niet passen binnen de uitgangspunten van de 
gemeente, kan bijsturing plaatsvinden.  

/ De jaarstukken die de raad ontvangt bieden onvoldoende zicht op de uitgaven en inkomsten voor collectieve 
en individuele voorzieningen en huishoudelijke ondersteuning. De kosten voor specifieke onderdelen zijn niet 
inzichtelijk. De kosten voor het Wmo-loket worden geschaard onder de overhead van de gemeente en zijn 
daarmee niet voor de raad inzichtelijk. Daarnaast zijn de toevoegingen aan de reserve Wmo vanaf 2010 
beperkt in samenhang toegelicht om de ontwikkeling van lasten, baten en saldi te kunnen volgen als raad. 

  

Resultaten van de Wmo 

De cliëntentevredenheid die de gemeente nastreeft met betrekking tot de uitvoering van prestatieveld 3 en 6 zijn 
tot op heden gerealiseerd. Maar de resultaten van het Wmo-beleid (verhogen van participatie en zelfredzaamheid) 
zijn onvoldoende specifiek gericht op effect. Als gevolg daarvan vindt er weinig structurele effectevaluatie plaats. 
Dit is overigens bij veel gemeenten het geval omdat het meten van effecten in het sociale domein lastig is. De 
beschikbare informatie voor de raad is gericht op de uitvoeringspraktijk en niet gericht op informatie over het 
beleid en de gerealiseerde effecten.   

 

Informatievoorziening en controle door de raad 

/ Voor raadsleden is het lastig om uit de beschikbare informatie helder inzicht te krijgen en overzicht te houden 
over doelstellingen, activiteiten, effecten, budgetten en kosten en de samenhang hierin. De raad krijgt wel 
regelmatig informatie, maar deze informatie is niet van dien aard dat hij vinger aan de pols kan houden op 
doelrealisatie. 

/ De raad heeft in zijn controlerende rol veel vertrouwen in de uitvoering van de Wmo door de organisatie, en 
focust op gedetailleerde inhoudelijke Wmo-activiteiten. Er is minder sprake van  het beoordelen van en het 
sturen op realisatie van beoogde doelen en de daarmee gemoeide kosten. 

2.3 / Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor de raad 

1 Zet in op inzicht per prestatieveld  
Vraag als raad om een overzicht per prestatieveld van doelstellingen, activiteiten, beoogd resultaat, meetbare 
prestaties, indicatoren en kosten. De verantwoordingsinformatie in de jaarstukken moet expliciet aan dat overzicht 
worden gelinkt. 

 

2 Stuur niet primair op inhoud van activiteiten, maar op doelrealisatie 

Stuur als raad niet alleen op de klanttevredenheid, maar ook op de doelrealisatie van de Wmo. Vraag in dat kader 
om indicatoren die inzicht geven in: 

- de mate van participatie van Wmo-cliënten; 
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- de mate van compensatie van Wmo-cliënten; 

- het succes van de Kanteling; 

Stuur daarbij niet alleen op cijfers, maar ook op het verhaal achter de cijfers, zoals het college dat in het 
beleidsplan 2012-2015 ook stelt.  

  

3 Betrek cliënteninbreng meer transparant bij beleid en uitvoering Wmo 

Vraag als raad om meer transparantie inzake de cliënt participatie bij de totstandkoming van beleid en uitvoering. 
Hiermee krijgt de raad meer inzicht op de mate van invloed van de cliënt op de beleidsontwikkeling en uitvoering 
en zal de kwaliteit, informatieondersteuning en klachtenregeling etc. meer worden geborgd in de beleidscyclus 
van de Wmo. De raad kan zo de zelfredzaamheid en participatie vanuit de cliënt meer centraal stellen bij de Wmo. 

 

4 Vraag om voortgangsbericht(en) inzake het arrangement voor collectieve voorzieningen  

De gemeente geeft aan momenteel te werken aan het arrangement voor collectieve voorzieningen. Dit 
arrangement is belangrijk voor het realiseren van de doelstellingen van de Kanteling. Vraag om een 
terugkoppeling aan het einde van het kalenderjaar 2013 – of eerder indien mogelijk - over de realisatie van het 
arrangement voor collectieve voorzieningen. 

  

Aanbevelingen voor het college 

5 Draag het college op expliciet aan te geven hoe de beoogde (maatschappelijke ) doelen worden 
gerealiseerd  

Geef als college meer invulling aan het benoemen van activiteiten en  indicatoren voor het bereiken de 
vastgestelde beoogde doelen. Zoek samen met de raad naar mogelijkheden om bij cliënten het rendement van 
activiteiten gericht te volgen en die te koppelen aan het realiseren van beoogde beleids- en maatschappelijke 
doelen. Stel daarbij ook in gezamenlijkheid vast, hoe en wanneer hierover gerapporteerd zal gaan worden.   

 

Suggestie voor indicator participatie: stel (voor een steekproef van cliënten) bij aanvang van het traject vragen 
over de participatie van cliënten, zoals: hoe vaak gaat u per week naar de supermarkt? Hoe vaak bezoekt u 
familie en kennissen, etc. Stel periodiek deze vragen na het bepalen en uitvoeren van het arrangement .  

 

Suggestie voor indicator kanteling: hoeveel collectieve voorzieningen worden verstrekt en hoeveel individuele 
voorzieningen? 

 

6 Draag het college op de regierol naar externe partners professioneler in te vullen 

Maak als college heldere afspraken en leg die vast in overeenkomsten met externe partijen over prestaties en de 
verantwoording daarover. Hiermee krijgt de gemeente meer grip op de geleverde prestaties en de bijdrage van 
externen aan de realisatie van beleids- en maatschappelijke doelen. Het tussentijds monitoren van prestaties en 
effectiviteit moet daarvan een onderdeel worden. Stel in regulier overleg met externe aanbieders het voldoen aan 
kwaliteitscriteria aan de orde en informeer cliënten hierover.  
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7 Draag het college op expliciet aan te geven hoe de financiële doelmatigheid wordt gerealiseerd 

Geef als college meer en controleerbaar inzicht in de financiële doelmatigheid van de prestatievelden van de 
Wmo. Bij de begroting en rekening is het mogelijk om per prestatieveld met behulp van concrete indicatoren de 
raad inzicht te geven in de ontwikkelingen van kosten versus baten.  
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3 Reactie college van B&W 
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4 Nawoord 
 

In de bestuurlijke reactie staat het college stil bij de omvang van de Wmo, die meer omvat dan de in dit 

onderzoek uitgelichte prestatievelden 3 en 6. Het college wijst bovendien op het feit dat de Wmo, en het 

gehele sociale domein, een beleidsterrein is dat in beweging is. De rekenkamercommissie acht het in dat 

licht onvermijdelijk dat, zoals uit de bestuurlijke reactie blijkt, soms uitkomsten van het onderzoek niet meer 

aansluiten bij de huidige situatie. Wat de rekenkamercommissie betreft doet deze constatering echter niets 

af aan de conclusies en aanbevelingen in dit rapport.  

 

Op een aantal conclusies en aanbevelingen gaat het college in de bestuurlijke reactie specifiek in. Het 

college geeft aan dat de gemeente al goed gekanteld kan werken, ook al wordt het arrangement 

van collectieve voorzieningen dit jaar verder doorontwikkeld en uitgebreid. De rekenkamercommissie is van 

mening dat de doorontwikkeling van het arrangement van collectieve voorzieningen een positieve bijdrage 

kan leveren aan het gekanteld uitvoeren van de Wmo . Hoe breder het palet aan collectieve voorzieningen, 

hoe groter de kans dat de gemeente een inwoner kan compenseren met een collectieve voorziening, in 

plaats van een individuele voorziening. 

 

Wat betreft het meten van de effecten van de Wmo, doet de commissie het college de aanbeveling om te 

sturen op maatschappelijke effecten, en om die indicatoren te benoemen die inzichtelijk maken of de 

maatschappelijke doelen worden gerealiseerd. Dit is ook belangrijke sturingsinformatie voor de raad.  
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Nota van bevindingen 
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1 Beleidskader  

1.1 / Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het Wmo-beleid van de gemeente Noordoostpolder geschetst. Allereerst wordt het 

landelijke kader geschetst, gevolgd door een uiteenzetting van het lokale beleidskader. In dit hoofdstuk leest 

u over de ambities van de gemeente Noordoostpolder voor de Wmo, de beoogde maatschappelijke effecten 

daarvan en de activiteiten die worden beschreven om de doelen te bewerkstelligen. Vervolgens wordt 

beschreven hoe de gemeenteraad zijn kaderstellende rol vervult in de totstandkoming van Wmo-beleid. De 

focus van het onderzoek is prestatieveld drie en zes van de Wmo. Prestatieveld drie omvat de informatie, 

advies en cliëntondersteuning. Prestatieveld zes betreft het aanvragen en toekennen van voorzieningen, 

hulpmiddelen voor gehandicapten en huishoudelijke ondersteuning.  

Dit hoofdstuk geeft daarmee antwoorden op de volgende deelvragen: 

1. Wat is de kern van het beleid van de gemeente Noordoostpolder als het gaat om de uitvoering van 

de Wmo? 

2. Op welke wijze vervult de raad zijn kaderstellende rol voor de Wmo? 

1.2 / Landelijke kader 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). De Wmo vervangt de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet en 

gedeeltelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).  Het is een kaderwet die door gemeenten 

met eigen beleid ingevuld kan worden. Doelstelling van de Wmo is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig 

kan meedoen in de samenleving. Indien nodig met ondersteuning vanuit de eigen omgeving, door familie, 

vrienden en buren. Voor mensen die benodigde hulp niet in hun eigen netwerk kunnen organiseren, biedt de 

gemeente ondersteuning. Gemeenten zijn verplicht op grond van artikel 4 Wmo om burgers met een 

beperking te compenseren op de volgende vier domeinen: 

/ Een huishouden kunnen voeren; 

/ Zich kunnen verplaatsen in en om het huis; 

/ Zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel; 

/ Medemensen kunnen ontmoeten en op basis hiervan sociale verbanden kunnen aangaan.  

Door de compensatieplicht staan gemeenten voor de uitdaging om de uitvoering van de wet zo te kantelen 
dat participatie / meedoen van de burger beter tot zijn recht komt. Dat betekent dat het beleid niet meer 
gefocust moet zijn op rechten, maar op het bepalen van de behoefte, wensen en mogelijkheden van een 
inwoner. Oftewel een uitvoeringswijziging van leunen naar steunen.  

 
Negen prestatievelden vormen tezamen de kaders voor het Wmo-beleid. 

# Prestatieveld  
 

1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten 

2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders 
met problemen met opvoeden 

3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 

4.  Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 

5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig 
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functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met 
een psychosociaal probleem 

6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem 
en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig 
functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer 

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang 

8.  Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van 
psychosociale hulp bij rampen 

9. Het bevorderen van verslavingsbeleid 

1.3 / Introductie beleidskader Wmo en sociale domein gemeente Noordoostpolder  

De gemeente Noordoostpolder beschikt over specifiek Wmo-beleid en een beleidskader voor het sociale 

domein in bredere zin. Gemeenten zijn verplicht om eens in de vier jaar een beleidsplan Wmo te 

ontwikkelen. Het vigerende Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid Noordoostpolder 2012-2015 is op 15 

december 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de aanbevelingen meegenomen 

uit de evaluatie van het Beleidsplan Wmo Noordoostpolder 2008-2011
2
. 

De Wmo en de decentralisaties op het gebied van Jeugdzorg en de Participatiewet vormen onderdeel van 
de bredere sociale pijler van de gemeente Noordoostpolder en vallen daarmee onder de paraplu van de 
sociale structuurvisie. De sociale structuurvisie is de paraplu van waaruit sociaal en economisch beleid in 
Noordoostpolder wordt ontwikkeld

3
. Deze structuurvisie werd voorafgegaan door de contourennotitie Vitaal 

en sociaal Noordoostpolder, waarin de hoofdlijnen van het sociaal en economisch beleid zijn geschetst.
4
  

Met het formuleren van de sociale structuurvisie wilde de gemeente Noordoostpolder een pas op de plaats 
maken om te reflecteren op de ontwikkelingen in het sociale domein en de veranderende rol van de 
gemeente. Op basis van de schets van trends en demografische ontwikkelingen is een aantal urgente 
punten benoemd waaraan gewerkt moet worden om een sociaal en vitaal Noordoostpolder te behouden in 
de toekomst. Er zijn zes kernopgaven geformuleerd die moeten bijdragen aan een toekomstbestendig 
Noordoostpolder

5
: 

 

# Kernopgave  
 

1. Onderwijs en bedrijfsleven sluiten op elkaar aan 

2. Mensen doen mee 

3. Versterken ondersteuning vrijwillige inzet, informele zorg en mantelzorg 

4.  Herstructureren van het voorzieningenniveau 

5. Economische waarde van het platteland benutten 

6. Meer samenwerking tussen wonen en het sociale domein 

 

De gemeente wil de decentralisaties in het sociale domein in samenhang oppakken en heeft daartoe begin 

2012 het beleidsstuk gemeenschappelijk kader decentralisaties
6
 ontwikkeld, onder de naam ‘Krachtig 

Noordoostpolder’. De gemeente streeft naar samenhang, omdat het gaat om hetzelfde beleidsthema 

meedoen/ participatie. Het kader borduurt voort op de sociale structuurvisie en de participatievisie 2011 en 

moet de brug slaan tussen de brede visies en de beleidsplannen voor onder meer de Wmo. In de zomer van 

                                                        

2
 24 april 2008 vastgesteld door de gemeenteraad van Noordoostpolder 

3
 Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015, p. 15 

4
 29 april 2011 vastgesteld door de gemeenteraad van Noordoostpolder 

5
 Sociaal en vitaal op eigen kracht, sociale structuurvisie, 2012, pp. 6-9  

6
 Krachtig Noordoostpolder, gemeenschappelijk kader decentralisaties, februari 2012 
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2012 volgde de notitie ‘Krachtig participeren: notitie Kantelen voorzieningen Wmo’ waarin de gemeente de 

kanteling van het voorzieningenpakket voor de Wmo beschrijft. Deze nota is een uitwerking van het 

beleidsplan Wmo 2012-2015 en is door het college en niet door de raad vastgesteld. In de nota zijn de 

voorzieningen passend gemaakt aan de visie en het beleid dat is opgesteld. 

 

De Sociale Structuurvisie
7
 en de participatievisie die daar in 2011 uit voortvloeide, vormden een basis voor 

het Wmo-beleidsplan 2012-2015. De participatievisie is geen raadskader maar een uitwerkingsdocument 

van het college. Het beleidsplan 2012-2015 is geoperationaliseerd in het Uitvoeringsprogramma Wmo en 

Volksgezondheid 2012-2015. Dit programma geeft per beleidsthema weer wat er in de komende jaren moet 

gebeuren, wie wat doet en wanneer. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks bijgesteld en vastgesteld door 

het college.  

 

Het beleidskader van de Wmo en het sociale domein in bredere zin in de gemeente Noordoostpolder is 

schematisch weergegeven in figuur 1.  

 

Figuur 1: beleidskader Wmo Noordoostpolder 

 

Het college en/of de gemeenteraad heeft het beleidskader voor de Wmo in deze volgorde vastgesteld:  

 

                                                        

7
 26 januari 2012 vastgesteld door de gemeenteraad van Noordoostpolder 
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Datum van 

vaststelling 

Document 

april 2008 

(raad) 

Beleidsplan Wmo Noordoostpolder 2008-2011 

april 2011 

(raad) 

Contourennotitie ‘Vitaal en sociaal Noordoostpolder’ 

 

mei 2011 

(college) 

Participatievisie 2011 

 

december 

2011 (raad) 

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 

Volksgezondheid Noordoostpolder 2012-2015 

 

januari 2012 

(raad) 

Sociale structuurvisie ‘Sociaal en vitaal, op eigen kracht’ 

 

april 2012 

(raad)  

Krachtig Noordoostpolder, gemeenschappelijk kader decentralisaties 

 

Juni 2012 

(college) 

Krachtig Participeren, Notitie Kantelen voorzieningen Wmo 

 

 

In de volgende paragrafen wordt op basis van het Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015 dieper 

ingegaan op: 

/ de ambities van de gemeente Noordoostpolder voor de Wmo; 

/ de beoogde maatschappelijke effecten daarvan; 

/ en de activiteiten die worden beschreven om de doelen te bewerkstelligen.  

 

In dit hoofdstuk wordt allereerst het Wmo beleid 2008-2011 beschreven en daarna het Beleidsplan 2012-

2015 en de totstandkoming daarvan.  

1.4 / Ambities beleidsplan 2008-2011 

In haar visie op de Wmo benadrukt de gemeente Noordoostpolder de zelfredzaamheid van burgers en het 

belang om zo lang mogelijk regie over eigen leven te behouden. De gemeente ziet daarin voor zichzelf een 

faciliterende en voorwaarde scheppende rol. Voor inwoners met beperkingen die ondanks inzet van hun 

netwerk hulp behoeven, realiseert de gemeente een vangnet. Om deze ambitie te realiseren ziet de 

gemeente een aantal taken voor zichzelf weggelegd: 

/ De rollen om te initiëren, faciliteren, stimuleren, ingrijpen en monitoren); 

/ Werken aan een sluitende aanpak (wanneer ondanks preventieve maatregelen problemen ontstaan, 

worden die opgepakt); 

/ Vraaggericht werken (de ondersteuning van de gemeente moet aansluiten bij de vraag van de klant en 

niet andersom); 

/ Outreachend werken (klantgerichte benadering van gemeente en partners om actief naar mogelijkheden 

en oplossingen te zoeken); 

/ Gebiedsgerichte benadering (ambities op gebiedsniveau uitvoeren) (bijvoorbeeld zorgloketten in de 

dorpen); 

/ Eenvoud in uitvoering realiseren (waar moet cliënt zich melden); 
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/ Verbinden sociaal-fysiek (samenhang welzijn, zorg en wonen); 

/ Duidelijke regels stellen aan markt (accent op kwaliteit); 

/ Aanpassen aan schaalgrootte (lokaal of regionaal wat kan); 

/ Extern gericht ontwikkelen (burgers betrekken bij nieuw beleid).
8
 

 

In het beleidsplan geeft de gemeente bovendien aan hoge ambities te hebben wat betreft participatie, zowel 

door burgers als professionals. De gemeente zal uit participatie voortgekomen ideeën en adviezen serieus 

meenemen in de besluitvorming.
9
 

 

Per prestatieveld wordt bovendien aangegeven wat de uitgangspunten zijn, de huidige inzet, de nieuwe 

inzet, de rol van de gemeente en de bijbehorende planning.  

1.5 / Ambitie en beoogde resultaten per prestatieveld 

Met betrekking tot prestatieveld 3 – geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 

Wat betreft prestatieveld 3 benoemt de gemeente in het beleidsplan een aantal knelpunten, waaronder: 

/ De loketfunctie is versnipperd, burgers moeten op verschillende plekken zijn voor producten; 

/ De indicatiestelling dient breder te zijn en niet alleen gericht op een specifieke zorgaanvraag. Ook de 

mogelijkheden die aanpalende beleidsterreinen bieden moeten inzichtelijk zijn. 

 

De ambitie luidt “Burgers met maatschappelijke vragen (verder) helpen”. De doelstelling hierbij is: “Grote 

zelfredzaamheid van onze inwoners”. De doelstellingen van de gemeente die hieruit volgen zijn:  

/ Het doorontwikkelen van het gemeentelijke Wmo-loket (in 2008 en 2009) en in relatie daarmee: 

o de wenselijkheid onderzoeken van huisbezoeken; 

o mogelijkheden van digitalisering onderzoeken; 

o het verder uitbreiden van de dienstverlening naar alle prestatievelden; 

/ Het initiatief nemen voor het opzetten van een breed Wmo-loket waarin naast de gemeente ook 

maatschappelijke instellingen participeren (in 2009 en 2010). De rol van de gemeente is om die partijen 

bij elkaar te brengen en tot de vorming van een gedeelde visie aan te zetten; 

/ Een plan van aanpak voor cliëntondersteuning opstellen (in 2008) waarin rekening wordt gehouden met 

bestaande functies en verschillende doelgroepen. Criteria zijn laagdrempeligheid, onafhankelijkheid, 

integraliteit, deskundigheid, continuïteit en samenhang.
10

 

 

Met betrekking tot prestatieveld 6 – verlenen individuele voorzieningen aan kwetsbare groepen 

De ambitie luidt: “individuele voorzieningen is maatwerk”. De doelstelling hierbij is: “Grote zelfstandigheid 

van inwoners”. De gemeente stelt als doel om individuele voorzieningen te verstrekken in de vorm van: 

/ in natura; 

/ een persoonsgebonden budget; 

/ een financiële tegemoetkoming op het gebied van wonen en vervoer. 

  

                                                        

8
 Wmo Beleidsplan Noordoostpolder 2008-2011, pp. 6-12 

9
 Wmo Beleidsplan Noordoostpolder 2008-2011, p. 30 

10
 Wmo Beleidsplan 2008-2011, pp. 17-18 
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De nadruk komt steeds meer te liggen op de eigen verantwoordelijkheid en minder op het verstrekken van 

voorzieningen. Voor wat betreft het verstrekken van voorzieningen vindt er een verschuiving plaats van 

individuele  naar algemene- en collectieve voorzieningen. De indicatiestelling moet snel, eenvoudig en 

deskundig zijn. Bij de aanbesteding gaat de gemeente niet alleen uit van kwantiteit, maar nadrukkelijk ook 

van kwaliteit. 

 

De doelstellingen van de gemeente die hieruit volgen zijn:  

/ De verordening en het verstrekkingenboek en financieel besluit evalueren om zicht te krijgen in 

eventuele knelpunten. Indien nodig worden deze documenten op basis van de evaluatie aangepast 

(2008); 

/ Er moet blijvende aandacht zijn voor de dienstverlening, die laagdrempelig adequaat en deskundig moet 

zijn; 

/ Een besluit nemen over het moment waarop nieuwe aanbestedingen gehouden worden (2008); 

/ Jaarlijks onderzoek doen naar de cliënttevredenheid om een bijdrage te leveren aan verdergaande 

dienstverlening van de gemeente (2008 t/m 2011).
11

 

1.6 / Totstandkoming van het Wmo-beleid 2012-2015 

De hierboven benoemde sociale structuurvisie werkt door in het Wmo-beleidsplan 2012-2015. Daarnaast 

werden de aanbevelingen uit de evaluatie van het Wmo beleidsplan 2008-2011 en de input van externe 

professionals en adviesorganen betrokken bij de totstandkoming van het vigerende beleidsplan.   

 

Evaluatie beleidsplan 2008-2011 

De evaluatie van het beleidsplan 2008-2011 is voornamelijk kwalitatief van aard, en met expertise van 

interne en externe professionals en doelgroepen (Adviesgroep Participatie Wmo en WWB) tot stand 

gekomen. Voor deze prestatievelden heeft de gemeente de volgende aanbevelingen opgetekend uit de 

evaluatie van het Wmo-beleid 2008-2011.  

 

Met betrekking tot prestatieveld 3 - geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 

/ In toekomstig beleid dient rekening te worden gehouden met individualisering en informatisering. Deze 

processen hebben invloed op de communicatiekanalen die de gemeente inzet om burgers te informeren 

en adviseren.  

/ Er is aandacht nodig voor vraagverheldering door de gemeente. Er is meer inzicht nodig in wat precies 

de behoefte van de inwoner is en waar vanuit een passend aanbod bij gevonden moet worden. Waarbij 

het zelforganiserend vermogen van de inwoner centraal moet staan.  

  

Met betrekking tot prestatieveld 6 – verlenen individuele voorzieningen aan kwetsbare groepen 

/ Het compensatiebeginsel zal nader moeten worden vormgegeven; 

/ De transitie van hulpmiddelen vanuit de AWBZ of de Zvw
12

 naar de Wmo moet worden voorbereid; 

/ Er zal meer vraag komen naar gelijkvloerse woningen met aanpassingen en dat betekent een 

veranderende vraag met betrekking tot huisvesting. Daar dient in toekomstig beleid aandacht voor te zijn.  
 

                                                        

11
 Wmo Beleidsplan 2008-2011, pp.  23-24 

12
 Zorgverzekeringswet 
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Participatie op de Wmo 

 

Bij de totstandkoming van het Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015 zijn niet alleen interne, 

maar ook externe deskundigen geraadpleegd, zoals zorgaanbieders. Ook heeft de raadscommissie 

Samenlevingszaken op 28 september 2011 de mogelijkheid gekregen om te reageren op het concept. De 

commissie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om verhelderende vragen te stellen bij het concept en 

heeft de wethouder enkele suggesties meegegeven. Een voorbeeld is het exploreren van mogelijkheden om 

aansluiting te onderzoeken tussen de Wmo Adviesraad en cliëntenraden van zorgaanbieders.  

Daarnaast heeft de Adviesgroep participatie Wmo en WWB het door het college vastgestelde 
conceptbeleidsplan ontvangen. De Adviesgroep heeft gereageerd op het participatieproces en de inhoud 
van het beleidsplan. De Adviesgroep geeft in een brief aan het college aan het te betreuren dat ze niet in 
staat is geweest een reactie op het beleidsplan te geven voorafgaand aan vaststelling door het college. De 
raad krijgt de adviezen van de Adviesgroep ter kennisname te zien.  

Inhoudelijk gezien geeft de Adviesgroep mee dat het beleidsplan in haar ogen globaal is en weinig 

vernieuwend omdat bij veel beleidsindicatoren de streefwaarde ‘behoud van huidig niveau’ is. Daarnaast 

mist de Adviesgroep de verbinding van het beleid met het collegeprogramma 2010 – 2014. In het 

collegeprogramma is veel aandacht voor de fysieke en sociale leefbaarheid in bepaalde dorpen en wijken en 

verspreiding van het voorzieningenaanbod. In programma 2 ‘sociale leefbaarheid’ wordt het uitgangspunt 

beschreven om de zorgclusters in Ens, Creil, Marknesse en Emmeloord te versterken.
13

 Deze 

uitgangspunten vinden geen vertaling in het Wmo-beleidsplan 2012-2015. Het Wmo-beleidskader is 

voornamelijk centrum-gericht en een verbinding met het programma fysieke leefbaarheid (waaronder 

dorpsgerichte benadering valt) is niet duidelijk in het beleidskader aangetroffen.  

 

1.7 / Ambities Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid Noordoostpolder 2012-2015 

In het beleidsplan Wmo en Volksgezondheid Noordoostpolder 2012-2015 verwoordt de gemeente haar visie 

op de Wmo als volgt: “Iedere inwoner doet mee aan de samenleving naar eigen vermogen en op maximaal 

niveau.” Deze visie is gelijk aan de participatievisie van de gemeente. Ook de missie voor de Wmo is gelijk 

aan de missie die in de participatievisie staat beschreven.  

 

De missie van de gemeente is om inwoners actief te laten participeren in de samenleving door: 

/ Het zelforganiserend vermogen van inwoners centraal te stellen - ook in kwetsbare en afhankelijke 

posities moeten inwoners primair zelf verantwoordelijk zijn en de regie houden; 

/ Een beroep te doen op wederkerigheid  - wanneer inwoners ondersteuning vragen dan mag de 

gemeente daar voorwaarden aan stellen of een tegenprestatie vragen. Ondersteuning is geen 

vanzelfsprekendheid; 

/ Participatiebevorderend ondernemerschap te stimuleren – de gemeente kan bedrijven stimuleren om 

bijvoorbeeld opleidingsplekken voor werkzoekenden te realiseren of als leerwerkbedrijf te fungeren voor 

jongeren; 

/ Als gemeente een sturende rol te vervullen – de gemeente streeft naar een heldere afbakening van de 

rol als opdrachtgever en opdrachtnemer. Uitvoering is maximaal gericht op het bereiken van resultaten in 

plaats van het leveren van producten.
 
 

                                                        

13
 Collegeprogramma 2010-2014 ‘Samen kiezen voor Noordoostpolder’, 2010, p.9 
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Overkoepelende doelstelling daarbij is integrale uitvoering. Door verbindingen te leggen tussen de uitvoering 

van de verschillende participatiewetten
14

 kunnen de mogelijkheden en de ondersteuningsvragen van de 

inwoners in een vroeg stadium veel effectiever aan elkaar worden gekoppeld.
 15

 

 

Vertaling van prestatievelden in Wmo-beleidsthema’s 

De gemeente Noordoostpolder heeft de negen prestatievelden van de Wmo  en volksgezondheid 

ondergebracht in acht Wmo-thema’s: 

1. Gezonde leefstijl; 

2. Sociale samenhang en leefbaarheid; 

3. Preventieve ondersteuning jeugd en ouders/verzorgers; 

4. Informatie, advies en cliëntondersteuning; 

5. Ondersteuning mantelzorg; 

6. Vrijwillige inzet; 

7. Compenseren; 

8. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, huiselijk geweld, OGGz en verslavingsbeleid. 

 

Waarom de prestatievelden in deze acht beleidsthema’s zijn hergroepeerd, wordt in het beleidsplan niet 
beargumenteerd. Uit een gesprek met de beleidsmedewerker blijkt dat de gemeente deze keuze heeft 
gemaakt omdat de geclusterde prestatievelden niet los van elkaar gezien kunnen worden en omdat het 
bijdraagt aan een integrale benadering. De raad is bij de voorbereiding van het beleidsplan betrokken 
geweest, maar er is geen besluitvorming van de raad over de clustering van de prestatievelden in Wmo-
thema’s geweest.  

Om het beleid meetbaar te maken zijn voor diverse thema’s meerdere indicatoren onderscheiden. Deze zijn 

onder meer afkomstig uit de benchmark Wmo die in de gemeente wordt gehouden. Het college stelt dat zij 

er bewust voor heeft gekozen om per thema algemene indicatoren op hoofdlijnen te benoemen. Waarom 

deze indicatoren op hoofdlijnen worden geformuleerd, wordt niet toegelicht in het beleidsplan. Deze 

indicatoren worden de komende jaren gemeten en het college zal daarover rapporteren.
16

 

1.8 / Ambitie en beoogde resultaten per prestatieveld 

Met betrekking tot prestatieveld 3 – geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 

De gemeente Noordoostpolder heeft de doelen en activiteiten voor prestatieveld drie verwoord in 

beleidsthema 4 voor de Wmo ‘Informatie, advies en cliëntondersteuning’. De gemeente ziet het als de eigen 

verantwoordelijkheid van burgers om informatie te verzamelen om zijn vraag te beantwoorden. De 

gemeente ziet hierin voor zichzelf een faciliterende rol door toegankelijke informatievoorziening te 

verstrekken. Die informatievoorziening dient zowel digitaal als via het Wmo-loket plaats te vinden en maakt 

inwoners wegwijs in het veld van maatschappelijke ondersteuning door de gemeente en andere organisaties 

in de gemeente Noordoostpolder. Kwetsbare groepen worden outreachend benaderd door de gemeente en 

partners.   

 

 

                                                        

14
 WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs, WI (Wet Inburgering), WIJ (Wet Investering Jongeren), Wmo, Wsw (Wet Sociale 

werkvoorziening) en WWB (Wet Werk en Bijstand)  

15
 Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid Noordoostpolder 2012-2015, pp. 17-18 

16
 Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015, p. 19. 
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In de programmabegroting 2013 worden de volgende activiteiten genoemd: 

/ herbezinning praktische invulling Wmo/WWB-loket gelet op de (mogelijke) decentralisaties en de 

Kanteling; 

/ doorontwikkelen digitale sociale kaart; 

/ kennisuitwisseling tussen professionals bevorderen.
17

 

 

Doelstelling van de gemeente is dat inwoners voldoende tevreden zijn. De indicator waarmee de 

tevredenheid gemeten wordt is de cliënttevredenheid; die blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. 

Voldoende tevredenheid betekent in dit geval een rapportcijfer 7,0 (in de periode 2011-2016).
18

 

 

Met betrekking tot prestatieveld 6 – verlenen individuele voorzieningen aan kwetsbare groepen 

De gemeente Noordoostpolder heeft de doelen en activiteiten met betrekking tot prestatieveld zes verwoord 

in beleidsthema 7 voor de Wmo ‘compenseren’. Indien inwoners problemen ervaren bij het deelnemen aan 

het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren, gaat de gemeente daarover in gesprek met de 

inwoner.  

 

De gemeente helpt allereerst naar het zoeken van oplossingen in het eigen netwerk van de inwoner. Als dat 

niet tot het gewenste resultaat leidt of kan leiden, biedt de gemeente bij voorkeur collectieve en anders 

individuele voorzieningen. De gemeente en ondersteunende organisaties moeten op de hoogte zijn van 

elkaars ondersteuningsaanbod. Zij zetten naast het leveren van voorzieningen in op het vergroten van de 

eigen kracht van inwoners, het benutten van de sociale omgeving en het versterken van algemene en 

collectieve voorzieningen. Dit proces wordt de kanteling van de Wmo genoemd, die vanaf 1 januari 2013 

ingaat, omdat de omslag wordt gemaakt van claim- naar aanbodgericht werken en van vraag- naar 

resultaatgericht werken.  

 

De gemeente heeft een uitvoerende rol als het gaat om: 

/ Informatie en advies (Wmo-loket en Wmo-consulenten); 

/ Het voeren van het gesprek (Wmo-consulenten); 

/ Het samenstellen van het arrangement (Wmo-consulenten); 

/ Het beoordelen van een aanvraag voor een individuele voorziening (Wmo-consulenten). 

Indien nodig worden hierbij maatschappelijke partners betrokken. 

 

De gemeente monitort de cliënttevredenheid aan de hand van een aantal indicatoren. Doelstelling is om het 

rapportcijfer van cliënten voor deze indicatoren te stabiliseren:  

/ Hulp in het huishouden; 

/ Hulpmiddelen Wmo; 

/ Collectief vervoer; 

/ Aanvraagprocedure.  

                                                        

17
 Programmabegroting 2013, p. 73. 

18
 Programmabegroting 2013, p. 74. 
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De gemeente maakt gebruik van het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo om deze resultaten te meten.
19

 

Tevens worden naar aanleiding van dit onderzoek actiepunten opgesteld in het Uitvoeringsprogramma 

Wmo. De beoogde rapportcijfers voor prestatieveld 6 zijn de volgende
20

: 

 

Indicator Doel Bron Meetcyclus 

Clienttevredenheid 

- Hulp in het huishouden 

- Hulpmiddelen Wmo 

- Collectief vervoer 

 

- Aanvraagprocedure 

Stabilisatie cijfer 

2010: 7.8 

2010: 7.3 

2010: 6.9 

2010: 6.8 

Gemeente, 

clienttevredenheidsonderzoek 

Wmo 

Rouleren 4-jaarlijks 

 

Bij het Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015 plaatst het college twee kanttekeningen: 

 

1.1 Er zijn diverse beleidsontwikkelingen gaande 

De decentralisaties van de Wet Werken Naar Vermogen, Jeugdzorg, Begeleiding, Hulpmiddelen
21

 en 

Cliëntondersteuning zijn op dit moment nog niet volledig te overzien.  

Dit zou kunnen leiden tot aanpassingen in het beleidsplan.  

 

1.2 Er zijn financiële veranderingen 

Wij leven in een tijd van bezuinigingen. Er bestaat een grote mate van onzekerheid over de financiële 

middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Dit kan consequenties hebben voor de uitvoering 

van het beleid.
22

 

1.9 / Kaderstelling door de raad 

De verschillende documenten die de pijlers van het Wmo-beleidskader vormen, zijn door de gemeenteraad 

van Noordoostpolder vastgesteld. De gemeenteraad is op die manier kaderstellend voor het volledige 

beleidskader. Daarbij heeft het college de regie, en heeft de raad een reactieve rol. De raad spreekt zich uit 

over kaders die door het college zijn voorbereid. 

 

Het beleidsplan 2012-2015 is met algemene stemmen aangenomen tijdens de raadsvergadering van 15 

december 2011. Een motie van GroenLinks over de hoogte van de subsidie voor STIP (Steun- en 

Informatiepunt) GGZ werd verworpen. 

 

Tijdens de besprekingen van het Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015 door de commissie 

Samenlevingszaken en de gemeenteraad, kwamen onder meer de volgende punten aan de orde: 

                                                        

19
 Beleidsplan Wet Maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid Noordoostpolder 2012-2015 

20
 Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015, p. 23. 

21
 De decentralisatie van hulpmiddelen is inmiddels komen te vervallen. 

22
 Raadsvoorstel bij het beleidsplan, 19 oktober 2011, p. 2 
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/ De manier waarop externe professionals en betrokkenen bij de totstandkoming van het beleid en de 

uitvoering van de Wmo worden betrokken. De vraag bestaat of de interne regiegroep van de gemeente 

wel genoeg gevoed wordt door externe betrokkenen, en in hoeverre de Adviesgroep Participatie Wmo en 

WWB een rol speelt; 

/ Het ambitieniveau dat het college presenteert in het Beleidsplan. Is dit wel ambitieus genoeg of te 

behoudend?  

 

De raadsleden geven op deze manier blijk van sturing op hoofdlijnen, maar zijn ook geneigd om op punten 

te debatteren over het uitvoeringsniveau van de Wmo. Tijdens de raadsbehandeling van het beleidsplan 

2012-2015 reflecteerde de raad hier zelf ook op naar aanleiding van een motie van de fractie van de PvdA 

over inzet van wijkverpleegkundigen.  

 

Opvallend bij de raadsbehandeling van het Beleidsplan 2012-2015 is: 

/ dat hierbij door de raad niet of nauwelijks de relatie is gelegd met het bredere beleidskader en de 

stukken die de basis vormden voor het beleidsplan; 

/ dat de raad niet heeft aangedrongen op ten minste even concrete en meetbare doelstellingen en 

activiteiten als in het beleidsplan 2008-2011. 

 

Geïnterviewde raadsleden geven zelf ook aan dat de gemeenteraad van Noordoostpolder af en toe worstelt 

met de kaderstellende rol. Wanneer stuur je als raad op hoofdlijnen, en wanneer begeef je je al teveel op 

uitvoeringsterrein?   

1.10 / Bevindingen 

In deze paragraaf leest u de bevindingen op basis van de documentenanalyse.  

Tabel 1.1 beoordeelt de wijze waarop de gemeente vorm geeft aan het Wmo-beleid. 

 

Tabel 1.1: Beoordeling Wmo-beleid 

 Norm:   Beoordeling:  

1.1 De raad heeft algemene kaders voor Wmo-beleid 

vastgesteld waarin: 

/ Voor prestatieveld 3 en 6 specifieke en 
meetbare activiteiten en resultaten 
beschreven worden; 

/ De relatie tussen doelstellingen, activiteiten 
en resultaten expliciet en logisch onderbouwd 
is vastgelegd. 

 

Beperkt voldaan. De gemeente 

Noordoostpolder heeft algemene, door de raad 

vastgestelde, kaders voor Wmo-beleid 

geformuleerd. De participatievisie is echter niet 

door de raad vastgesteld. 

 

Voor prestatieveld 3 en 6 worden in het 

beleidsplan doelstellingen, activiteiten en te 

behalen resultaten beschreven. Deze aspecten 

worden echter in het beleidsplan 2012-2015 (in 

vergelijking met het beleidsplan 2008-2011) niet 

specifiek, maar op hoofdlijnen beschreven. De 

beoogde resultaten en de activiteiten die daartoe 

worden uitgevoerd vloeien wel logisch voort uit 

de doelstellingen per prestatiethema. 
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1.2 Het Wmo-beleid van de gemeente is gericht op 

preventie, d.w.z. op het vergroten van 

zelfredzaamheid, participatie en 

kostenbeheersing. 

  

Voldaan. De uitgangspunten van 

zelfredzaamheid en participatie liggen ten 

grondslag aan beide Wmo-beleidsplannen. Het 

aspect van kostenbeheersing komt niet alleen 

terug in het streven naar zelfredzaamheid, maar 

ook in het verstrekken van collectieve 

voorzieningen (bij voorkeur) en het eventueel 

vragen van een eigen bijdrage van inwoners. 

 

1.3 Het Wmo-beleid van de gemeente is 

vraaggericht, d.w.z. dat het is afgestemd op de 

behoefte van de burgers en wordt geformuleerd 

en bijgesteld op basis van input van 

belanghebbenden, zoals de Wmo-raad en 

samenwerkingspartners. 

 

Beperkt voldaan. In het beleidsplan 2008-2011 

gaat de gemeente Noordoostpolder al uit van de 

vraag van de klant in plaats van het 

ondersteuningsaanbod. Ook in het beleidsplan 

2012-2015 gaat de gemeente uit van de 

kanteling van de Wmo. Met andere woorden: de 

omslag wordt gemaakt van claim- naar 

aanbodgericht werken en van vraag- naar 

resultaatgericht werken.  

 

De rol van belanghebbenden is beschreven in 

het beleidsplan 2012-2015. 

De Adviesraad participatie Wmo en WWB is 

betrokken geweest bij de totstandkoming van het 

beleid. Hetzelfde geldt voor in- en externe 

deskundigen. De Adviesraad is echter niet altijd 

in een tijdig stadium betrokken geweest, 

waardoor haar rol in feite beperkt was. 

Daarnaast wordt de cliënten participatie in de 

praktijk niet als zichtbaar ervaren in de 

beleidsvorming.  

1.4 De raad vervult zijn kaderstellende taak door 

kaders te stellen gebaseerd op visie en 

uitgangspunten die gekoppeld zijn aan de lokale 

probleemanalyse en input van belanghebbenden. 

 

Voldaan. De gemeenteraad heeft de kaders 

voor de Wmo vastgesteld, maar heeft moeite om 

in dat proces de hoofdlijnen vast te houden. Het 

college voert de regie en de raad is in grote 

mate reactief. Aan de totstandkoming van het 

Wmo beleidsplan liggen een probleemanalyse 

en input van belanghebbenden ten grondslag. 

De gemeenteraad heeft zichzelf niet in de positie 

gesteld om een adequate controlerende rol te 

vervullen. De doelstellingen en activiteiten in het 

beleidsplan 2012-2015 zijn namelijk weinig 

concreet geformuleerd. 
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2 Uitvoering van de Wmo  

2.1 / Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van het Wmo-beleid in de gemeente Noordoostpolder beschreven. 

Allereerst wordt geschetst hoe de gemeentelijke organisatie is ingericht met betrekking tot de Wmo. Dit 

wordt gevolgd door een beschrijving van de activiteiten van het Wmo-loket. In dit hoofdstuk leest u 

daarnaast over de samenwerking tussen de afdelingen beleid en uitvoering van de gemeente en de 

samenwerking en afspraken met externe partners van de gemeente. In dit hoofdstuk wordt verder 

beschreven hoe de gemeente in de uitvoering omgaat met feedback van adviesorganen en hoe de 

financiële kant van de Wmo is georganiseerd.  

 

Dit hoofdstuk geeft daarmee antwoorden op de volgende deelvragen: 

3. Functioneert het Wmo-loket naar behoren? 

4. Welke activiteiten zijn door de gemeente Noordoostpolder zelf ondernomen om de   

    maatschappelijke doelen te behalen? 

5. Welke activiteiten heeft de gemeente bij haar partners belegd om de maatschappelijke doelen te  

    behalen? 

6. Hoe is de uitvoering van de Wmo, c.q. het behalen van de maatschappelijke doelen, gewaarborgd  

    in werkprocessen van de gemeente Noordoostpolder en in de samenwerking met haar partners? 

7. In hoeverre bereidt de gemeente zich voor op toekomstige ontwikkelingen wat betreft de Wmo?  

8. Welke suggesties doen belanghebbenden bij de uitvoering van de Wmo om de realisatie van de  

    maatschappelijke doelen te optimaliseren? 

9. Hoe doelmatig verloopt de uitvoering van de Wmo? 

2.2 / Organisatie  

De gemeentelijke organisatie van Noordoostpolder bestaat uit drie diensten: 

/ Publieksdiensten; 

/ Concernstaf; 

/ Ontwikkeling, realisatie en beheer. 

Het cluster maatschappelijke ontwikkeling (eenheid ontwikkeling, realisatie en beheer) is verantwoordelijk 

voor het Wmo-beleid in de gemeente Noordoostpolder. De uitvoering van de Wmo is momenteel 

voornamelijk belegd bij het cluster Publieksdiensten (UPD) met uitzondering van het Wmo-loket dat 

onderdeel is van het cluster Publiekscentrum. In 2013 worden de  clusters  UPD en Werk en Inkomen (W&I)  

geïntegreerd in het nieuwe cluster Werk, Inkomen en Zorg, onder de verantwoordelijkheid van één 

clustermanager. Dit past binnen een bredere organisatieontwikkeling van de gemeente Noordoostpolder. 

 

Beleidsontwikkeling 

Verschillende medewerkers houden zich bezig met de ontwikkeling van het Wmo-beleid. Daarbij focust de 

één zich voornamelijk op prestatievelden 7,8 en 9 (Informatie en advies)  en het contact met de Adviesgroep 

en belangengroepen. De andere medewerker richt zich meer op beleid omtrent collectieve en individuele 

voorzieningen (prestatieveld 6), vrijwilligerswerk en mantelzorg  (prestatieveld 4). Daarnaast is er een 

medewerker jeugdbeleid en een medewerker voor ouderenbeleid en volksgezondheid.  
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Organisatie van de uitvoering van de Wmo  

In de uitvoering van de Wmo is een belangrijke rol weggelegd voor de medewerkers van het Wmo-loket, 

bestaande uit loketmedewerkers en consulenten. Daarnaast bestaat het Wmo-team uit een 

kwaliteitsmedewerker die zich bezighoudt met kwaliteit, bezwaar- en beroepsprocedures, een jurist, en een 

inkoper en contractbeheerder. 

2.3 / Samenwerking tussen afdelingen beleid en uitvoering 

De geïnterviewden geven aan dat de samenwerking tussen de afdelingen beleid en uitvoering goed 

verloopt. Consulenten voeden de beleidsmedewerkers met ervaringen uit de praktijk. Zo hebben de 

uitvoerders van de Wmo aangegeven behoefte te hebben aan een duidelijke sociale kaart, maar is die op dit 

moment nog niet beschikbaar. Een (actuele) digitale sociale kaart ondersteunt hen bij het samenstellen van 

een arrangement. Het is een wegwijzer naar dienstverleners en organisaties, die zich bezig houden met 

bijvoorbeeld zorg, wonen, welzijn mantelzorg etc. De sociale kaart kan ook voor burgers nuttig zijn, omdat zij 

zo snel de weg weten naar instanties. Ook de gemeenteraad heeft meermaals aangegeven geïnteresseerd 

te zijn in de digitale kaart.  Van een digitale kaart is nog geen sprake. Wel is er sinds 2013 in bijlage 3 van 

de Beleidsregels een overzicht gegeven van de sociale kaart / producten die door Carrefour, 

welzijnsorganisatie, worden geleverd. Daarnaast is er een sociale kaart van GGD Zorgwelflevoland 

beschikbaar. In het kader van het project Krachtig Noordoostpolder vindt doorontwikkeling van de digitale 

informatievoorziening plaats.  

2.4 / Wmo-loket 

Organisatie  

Het Wmo/WWB-loket en de backoffice van de gemeente Noordoostpolder wordt gevormd door vier 

loketmedewerkers en acht consulenten (waarvan drie  senior Wmo-medewerker (voor meer ‘complexe 

zaken’ en vijf Wmo-consulenten in de backoffice. Een senior medewerker is op dit moment vrijgesteld  voor 

de Kanteling. Verder kent de backoffice Wmo twee administratief medewerkers en is er een fiatteur binnen 

het cluster UPD voor onder andere de Wmo-betalingen. In de benchmark Wmo, uit 2011 wordt gesteld dat 

de Kanteling in de gemeente Noordoostpolder minder ver is ontwikkeld ten opzichte van de 

benchmarkdeelnemers.
23

 Het loket is gevestigd in het gemeentehuis van Noordoostpolder, maar is ook 

digitaal en telefonisch bereikbaar. Uitgangspunt van de Wmo in Noordoostpolder is het bevorderen van de 

zelfredzaamheid van inwoners en de verschuiving van individuele naar algemene- en collectieve 

voorzieningen. Het zelforganiserend vermogen van een cliënt en de oplossingen die binnen diens eigen 

netwerk bestaan, staan dan ook centraal in de werkwijze van het Wmo-loket. Het Wmo-loket en de Wmo-

consulenten helpen bij het zoeken naar die oplossingen en bieden alleen in noodzakelijke gevallen 

voorzieningen. Bij het zoeken naar oplossingen wordt achtereenvolgens ingegaan op de eigen kracht van de 

inwoner, diens sociale netwerk, algemene- en collectieve voorzieningen en tot slot individuele 

voorzieningen.
24

 

 

Doelstellingen en activiteiten voor de uitvoering van de informatie- en adviesfunctie  

De gemeente Noordoostpolder heeft het Uitvoeringsprogramma Wmo-Volksgezondheid 2012-2015 

                                                        

23
 Benchmark Wmo 2011, - Basisbenchmark- rapportgemeente Nooroostpolder, p. 19 

24
 Krachtig participeren, notitie kantelen voorzieningen Wmo Noordoostpolder, 2012, p. 5 
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opgesteld. Daarin staan per prestatieveld concrete activiteiten benoemd die ertoe moeten leiden dat de 

uitgangspunten uit het beleidsplan worden gerealiseerd. Tevens wordt in het uitvoeringsprogramma 

aangegeven wanneer deze activiteiten worden uitgevoerd, door welke partij – de gemeente of 

ketenpartners, wanneer en indien van toepassing: welke productgroep in de begroting het betreft. 

 

In het uitvoeringsprogramma worden de doelstellingen en activiteiten voor het Wmo-loket beperkt verder 

uitgewerkt. Voor de jaren 2012 en 2013 neemt de gemeente zich de volgende activiteiten voor (eventueel in 

samenwerking met partners): 

/ Het ontwikkelen van een digitale sociale kaart en koppeling van de websites (om de informatieoverdracht 

binnen de gemeente en met externe samenwerkingspartners te verbeteren); 

/ Herbezinning over de praktische invulling van het Wmo/WWB-loket, gelet op de decentralisaties en de 

kanteling; 

/ Onderzoeken of cliëntondersteuning voor kwetsbare groepen voldoende is vormgegeven; 

/ Vorm en inhoud geven aan de overheveling van cliëntondersteuning van de AWBZ naar de gemeente, in 

samenhang met de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding.
25

 

 

Pilot informatie- en adviespunt Ens 

Wat betreft de herbezinning op het Wmo/WWB-loket is de pilot van het informatie- en adviespunt in Ens 

interessant. Dit informatiepunt is in 2010 opgericht. De Wmo-loketmedewerkers kunnen, als dat nodig is, 

doorverwijzen naar de relevante ketenpartners. Er is een samenwerking tussen de gemeente en 

welzijnsorganisatie Carrefour, woningcorporatie Mercatus en de Zorggroep Oude en Nieuwe land (ONL). 

Hier kunnen inwoners terecht voor informatie over wonen, welzijn en zorg. Deze samenwerking is gezocht 

omdat de participerende partijen veel overeenkomsten en raakvlakken vertonen in hun werk en 

cliëntenbestand. Gestreefd wordt naar een gezamenlijke en daarmee meer adequate informatievoorziening 

en warme doorgeleiding van de vraag van de klant. Uit het gesprek met de verantwoordelijk clustermanager 

is gebleken dat de gemeente enthousiast is over de pilot vanwege de integraliteit aan service en 

dienstverlening die zo geboden kan worden. De vraag is of het Wmo-loket wel in het gemeentehuis moet 

blijven. De gemeente gaat de behoefte onderzoeken naar de ontwikkeling van een zorgplein of een sociaal 

plein met partners. Het Wmo-loket kan dan onder meer met de huisarts, een fysiotherapeut, de 

woningcorporatie etc. onder één dak geplaatst worden. De gemeente heeft onderzocht of het steunpunt Ens 

zou kunnen door ontwikkelen tot Gezondheidsplein. Hiervoor is onvoldoende draagvlak gevonden.  

 
  

                                                        

25
 Uitvoeringsprogramma Wmo-Volksgezondheid 2012-2015, pp. 21-22 
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Proces Wmo(-loket) in de praktijk voor cliënt met concrete vraag 

 

 

 

Aanmelding bij het loket en invullen van het meldingsformulier 

Na het specificeren van de informatievraag, is de eerste stap dat een cliënt zich tot het Wmo-loket wendt 

(fysiek, of digitaal via de website) en zelfstandig het meldingsformulier invult. Dit formulier is sinds 1 januari 

2013 in gebruik. Voorheen werd enkel het aanvraagformulier gehanteerd, waarop cliënten bij binnenkomst 

bij het Wmo-loket direct een aanvraag konden doen voor een specifieke voorziening.  

 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 2011 de publicatie ‘Gekantelde formulieren; 

ondersteuning bij het gesprek’ uitgebracht. Deze publicatie is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij 

het kantelen. De VNG bepleit in deze publicatie om in het meldingsformulier nog niet in te gaan op 

voorzieningen. Daarover staat beschreven: 

“Door aan het begin van het traject al een keuze te maken voor een bepaalde voorziening wordt de 

mogelijkheid om breed te kijken naar oplossingen al sterk ingeperkt. Een gesprek staat dan al snel in het 

teken van het beoordelen van de aanvraag en niet van het in kaart brengen van de situatie van de burger op 

meerdere leefgebieden. Bovendien wordt de burger ‘gedwongen’ zijn vraag of probleem zelf te vertalen in 

een oplossing in de vorm van een individuele voorziening, terwijl een oplossing in de collectieve sfeer of 
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binnen het eigen sociale netwerk misschien meer voor de hand ligt. Door eerst een gesprek te voeren met 

de burger over zijn situatie is er alle ruimte om de verschillende oplossingen de revue te laten passeren.”26 

 

Het meldingsformulier van de gemeente Noordoostpolder komt in grote mate overeen met het model 

meldingsformulier van de VNG. Het meldingsformulier is helder opgebouwd. Wmo-cliënten wordt gevraagd 

naar hun persoonlijke gegevens en naar een schets van hun (probleem)situatie en de oorzaken daarvan. 

Met voorbeelden geeft de gemeente aan wat mogelijke probleemsituaties zijn, zoals boodschappen in huis 

halen of de administratie doen. De gemeente Noordoostpolder stelt enkele aanvullende vragen ten opzichte 

van het modelformulier van de VNG: 

/ Wat heeft u zelf ondernomen om het probleem op te lossen? 

/ Heeft u op dit moment hulp en/of ondersteuning? 

/ Welke hulp of ondersteuning denkt u nodig te hebben om uw probleem op te lossen? 

 

De laatste vraag strookt niet met het uitgangspunt van de VNG om aan de start van het traject alle mogelijke 

oplossingsrichtingen open te houden. In het model proces van de VNG wordt pas na de vraagverheldering 

tijdens het gesprek met de cliënt over oplossingen en voorzieningen gesproken.  

 

Gesprek en huisbezoek 

Het meldingsformulier vormt de aanleiding en basis voor het gesprek tussen de cliënt en de consulent. 

Tijdens het gesprek vormt de consulent zich een beeld van de (probleem)situatie van de cliënt. Bovendien 

probeert de consulent de vraag te verhelderen en in sommige gevallen de vraag achter de vraag te 

achterhalen. Wanneer het gesprek plaatsvindt tijdens een huisbezoek vormt de consulent zich ook een 

beeld van de thuissituatie van de cliënt en in hoeverre hij of zij zelfredzaam is in en rondom het huis. Bij dit 

gesprek kunnen ook anderen aanwezig zijn, zoals mantelzorgers of familieleden. Een huisbezoek biedt 

consulenten de mogelijkheid om zelf in te schatten wat de cliënt nog wel en niet kan. Bovendien maakt een 

huisbezoek voor de consulent inzichtelijk welke oplossingsrichtingen in de praktijk goed zullen werken en 

welke niet.  

 

De consulent en de cliënt bespreken wat het gewenste resultaat van het traject is voor de cliënt en welke 

oplossingen daarvoor gerealiseerd moeten worden.  

 

Oplossingsrichtingen 

Wanneer de cliënt en de consulent tijdens het gesprek gezamenlijk de (probleem)situatie en 

ondersteuningsbehoefte van de cliënt in kaart hebben gebracht, wordt gesproken over oplossingen.  

 

Allereerst wordt besproken welke oplossingen de cliënt zelf kan realiseren, eventueel met hulp van zijn of 

haar eigen netwerk. Kunnen kinderen of buren bijvoorbeeld helpen bij het schoonmaken of het 

boodschappen doen?  Kunnen de cliënt en zijn of haar netwerk niet voldoende oplossingen realiseren? In 

dat geval bespreken de consulent en de cliënt de zogeheten collectieve voorzieningen waarover de cliënt 

gratis of tegen een eigen bijdragen kan beschikken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Regiotaxi, de 

maaltijdservice, de scootmobielpool of een klussendienst.  

Conform het geldend beleid, worden de individuele voorzieningen pas gebruikt wanneer collectieve 

voorzieningen de cliënt onvoldoende compenseren. Dit blijkt uit een gesprek tussen de consulent en cliënt. 
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Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, een rolstoel voor langdurig gebruik, een scootmobiel 

of een aanpassing aan de woning. 

 

Verslag met afspraken en vervolg 

Van het gesprek maakt de consulent ter plekke een verslag waarin de volgende aspecten zijn opgenomen: 

/ Schets van het probleem en de leefsituatie van de cliënt; 

/ Afspraken over te realiseren resultaten; 

/ Het arrangement dat wordt samengesteld (wat doet de cliënt zelf en welke ondersteuning gaat de 

gemeente organiseren). 

 

De cliënt kan dit verslag ter plekke of naderhand ondertekenen. Wanneer de uitkomst van het gesprek is dat 

de cliënt een aanvraag gaat doen voor een voorziening. Het gespreksverslag geldt als aanvraag voor deze 

voorziening. Wanneer een cliënt geen gesprek heeft gevoerd met de consulent, maar wel een voorziening 

wilt aanvragen, kan hij/zij het aanvraagformulier invullen. Dit formulier (het aanvraagformulier) komt in grote 

mate overeen met het model aanvraagformulier van de VNG. De cliënt kan aangeven behoefte te hebben 

aan de volgende typen voorzieningen: 

/ Woonvoorziening (aanpassing in de woning, een douchestoel, etc.); 

/ Rolstoelvoorziening (elektrische rolstoel, sportrolstoel, etc.); 

/ Vervoersvoorziening (aanpassing van de eigen auto, scootmobiel, etc.); 

/ Hulp bij het huishouden; 

/ Gehandicaptenparkeerkaart; 

/ Gehandicaptenparkeerplaats.  

 

Indien van toepassing kunnen cliënten op het formulier aangeven of ze ondersteuning in natura (gemeente 

regelt de hulp) of via een PGB (cliënt regelt zelf hulp en ontvangt een bepaalde vergoeding) wil ontvangen. 

Bij de keuze thuishulp in natura kan de cliënt ook nog een voorkeur uitspreken voor de organisatie die de 

huishoudelijke hulp levert voor de gemeente. Het aanvraagformulier bevat heldere vragen. Ook worden 

begrippen toegelicht. Cliënten waardeerden de aanvraagprocedure in 2011 met een cijfer 6.8.
27

 

 

Wanneer na het gesprek en toetsing van het aanvraagformulier door de gemeente wordt beoordeeld dat de 

cliënt in aanmerking komt voor een voorziening, wordt die zo spoedig mogelijk geleverd. Paragraaf 2.5 gaat 

verder in op dit proces.  

 

De consulent geeft naar eigen inzicht een inspanningstijd mee voor de cliënt. Na deze tijd komen de cliënt 

en de consulent weer samen om de stand van zaken te bespreken. Welke resultaten zijn al gerealiseerd 

door de cliënt en door de gemeente?  

Welke stappen moeten er nog gezet worden om de resultaten te realiseren die tijdens het gesprek overeen 

zijn gekomen? 

 

Dagelijkse praktijk Wmo-loket 

Het Wmo-loket in het gemeentehuis is op werkdagen geopend tussen 08.30 en 12.30 uur. De 

loketmedewerkers geven aan dat dagelijks gemiddeld vier of vijf mensen het loket bezoeken. Veel van hen 

                                                        

27
 Jaarverslag 2011, p. 64. 



 

 Rapport / Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo 20 

hebben een vraag over de bijstand, of komen met vragen over een specifieke voorziening. De vraag van 

burgers is nog niet gekanteld, blijkt uit de gesprekken. Cliënten vragen bijvoorbeeld naar een rolstoel of 

huishoudelijke hulp. Men beschouwt het Wmo-loket als een voorzieningenloket, zo zeggen medewerkers.  

 

Een Wmo-consulente van de gemeenten legt daarnaast gemiddeld 4 tot 6 huisbezoeken per week af.  

 

De organisatie geeft aan dat het Wmo-team werkt met een standaard planning, waardoor inzichtelijk is 

hoeveel meldingen per week kunnen worden afgehandeld.  

 

Informatievoorziening buiten Wmo-loket 

Het Wmo-loket is fysiek, maar ook digitaal en telefonisch toegankelijk. Burgers verkrijgen dus ook regelmatig 

telefonisch informatie over de Wmo en via folders en gemeenteberichten in lokale media. De website die de 

gemeente heeft ingesteld, wordt weinig bezocht. Dit komt volgens geïnterviewden door de doelgroep van de 

Wmo. Desalniettemin wordt ingezet op een betere digitale dienstverlening. De herbezinning op de 

vormgeving van de bestaande informatie- en adviespunten bij verschillende organisaties en bij de gemeente 

vindt in dit licht plaats. 

2.5 / Verstrekking voorzieningen 

De gemeente kan zich bij het bepalen van het voorzieningenarrangement voor cliënten op verschillende 

documenten baseren. In de Wmo-verordeningen 2010 en 2011 staat te lezen dat voorzieningen in het kader 

van het compensatiebeginsel moeten bijdragen aan: 

/ het voeren van een huishouden; 

/ zich verplaatsen in en om de woning; 

/ zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; 

/ medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.
28

 

Ten opzichte van de verordeningen uit 2010 en 2011 zijn de te bereiken resultaten in de verordening van 

2013 verder gespecificeerd.
29

 In de Verordening voorzieningen Wmo gemeente Noordoostpolder 2013 staat 

op hoofdlijnen beschreven op welke voorzieningen Wmo-cliënten aanspraak kunnen maken en onder welke 

voorwaarden. In de nieuwe verordening is ook een overzicht opgenomen van de te bereiken resultaten met 

compenserende maatregelen: 

/ wonen in een schoon huis; 

/ wonen in een geschikt huis; 

/ beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; 

/ beschikken over schone kleding; 

/ zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; 

/ zich verplaatsen in en om de woning; 

/ zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; 

/ de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, 

maatschappelijke of religieuze activiteiten.30 
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 Dit is gewijzigd t.o.v. de oude verordening die te bereiken resultaten nog niet benoemde, zo blijkt uit de Benchmark Wmo  

30
 Verordening voorzieningen Wmo gemeente Noordoostpolder 2013 



 

 Rapport / Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo 21 

Zowel de vigerende als de eerdere Wmo-verordeningen gaan uit van voorzieningen de vorm van: 

/ in natura; 

/ via een PGB; 

/ via een financiële tegemoetkoming.  

 

Uit het gesprek met de verantwoordelijk manager voor de uitvoering van de Wmo blijkt dat in 

Noordoostpolder verreweg meer aanvragen in natura zijn, dan aanvragen in de vorm van een 

persoonsgebonden budget.  De consulenten en loketmedewerkers promoten het persoonsgebonden budget 

niet heel actief. De ervaring van het Wmo-team is dat cliënten soms niet goed in staat zijn hier zelf een 

invulling aan te geven. Wanneer het  persoonsgebonden budget wordt het aangevraagd is het meestal voor 

huishoudelijke ondersteuning. Voor andere voorzieningen, bijvoorbeeld een rolstoel,  is het voor de cliënt 

vaak onverstandig om te kiezen voor een persoonsgebonden budget, aangezien een rolstoel in natura 

voordeliger kan worden ingekocht. 

 

Tot en met 2012 maakte de gemeente gebruik van het Verstrekkingenboek individuele voorzieningen Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. In het verstrekkingenboek vond de vertaalslag van de verordening naar de 

daadwerkelijke verstrekking van voorzieningen plaats. Het verstrekkingenboek geeft een gedetailleerd 

overzicht van de voorzieningen die de gemeente kan verstrekken en onder welke voorwaarden. In het 

besluit individuele voorzieningen Wmo 2012 zijn bedragen opgenomen die hierop van toepassing zijn. In de 

verordening is bepaald dat het gemeentelijke beleid periodiek geëvalueerd wordt. Dat beleid omvat zowel 

het algemene beleid, zoals door de gemeenteraad neergelegd in de verordening, als het uitvoeringsbeleid, 

dat onder de bevoegdheid van het college is neergelegd in beleidsregels. Indien de evaluatie daartoe 

aanleiding geeft, bijvoorbeeld omdat het voorzieningenniveau te hoog of te laag blijkt te zijn, leidt de 

evaluatie tot aanpassing van de verordening of van de beleidsregels
31

. 

De beschikbare voorzieningen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

/ huishoudelijke ondersteuning; 

/ woonvoorzieningen; 

/ vervoersvoorzieningen; 

/ rolstoelen. 

 

Per voorziening staat een omschrijving, de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, de aard van de 

verstrekking (PGB of in natura), de eventuele afschrijvingstermijn en andere bijzonderheden. Het 

gedetailleerde verstrekkingenboek stelt medewerkers van de gemeente Noordoostpolders in staat om 

binnen duidelijke kaders een afweging te maken over het al dan niet verstrekken van een voorziening. Een 

voorbeeld van de beschrijving van een voorziening in het verstrekkingenboek staat op de volgende pagina in 

figuur 3.  
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Figuur 3: voorbeeld van voorziening in verstrekkingenboek  

 

 

In 2013 werkt de gemeente niet langer op basis van het verstrekkingenboek, maar zijn de ‘beleidsregels 
voorzieningen Wmo gemeente Noordoostpolder’ geïntroduceerd. Deze beleidsregels strekken ertoe tot een 
goed samenhangend stelsel van compenserende voorzieningen te komen voor inwoners van de gemeente 
die niet of nog niet met eigen kracht en mogelijkheden, eigen verantwoordelijkheid en het eigen netwerk 
maatschappelijk kunnen participeren en daarmee zelfredzaam te zijn.

32
 

Ten opzichte van het verstrekkingenboek gaan de beleidsregels uit van een ander denkframe. De 
voorzieningen worden nu in het licht geplaatst van te bereiken resultaten. De voorziening ‘rolstoelfiets’ wordt 
genoemd als voorziening om het resultaat ‘zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel’ te bereiken. De 
voorwaarden om voor de rolstoelfiets in aanmerking te komen en de aard van de verstrekking komt in grote 
mate overeen met de bepalingen daarover in het Verstrekkingenboek 2012. 

33
 

 

De gemeente werkt al met collectieve voorzieningen als de maaltijdvoorziening, sociale alarmering en 

klussendienst. De gemeente Noordoostpolder geeft aan nu te werken aan de verdere implementatie van 

collectieve voorzieningen. Dat proces zal een vlucht nemen in 2013 en vanaf dit jaar komt er dan ook meer 

zicht op de verhouding in de verstrekking van collectieve en individuele voorzieningen, zo blijkt uit het 

gesprek met de beleidsmedewerker. 
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2.6 / Samenwerking met partners 

De gemeente Noordoostpolder werkt voor de uitvoering van de Wmo samen met externe partners. Het 

betreft zowel maatschappelijke organisaties als private partijen die op contractbasis voorzieningen 

organiseren voor Wmo-cliënten.  

 

Voor informatie over mantelzorg kan de gemeente verwijzen naar welzijnsorganisatie Carrefour, de 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land en het Steunpunt Mantelzorg. De afspraken met steunpunt Mantelzorg 

zijn onderdeel van het subsidieconvenant met Carrefour. 

In het overzicht hieronder is te zien met welke partners de gemeente samenwerkt voor de indicering en de 

voorzieningen behorende bij prestatieveld 6 van de Wmo: het verlenen van collectieve en individuele 

voorzieningen.  

  

Behandelen aanvragen Partner 

 

Advies bij aanvragen 

 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

 MO-Zaak (vanaf 2010) 

 

Categorie voorzieningen  Partner 

 

Huishoudelijke ondersteuning 

 

Allerzorg  

Zorggroep ONL ( Oude en Nieuw land) 

T-zorg 

De Nieuwe Zorg Thuis; 

Reformatorische Stichting Thuiszorg; 

Thuiszorg Service Nederland; 

Thuiszorg Zuidwest Friesland. 

Woonvoorzieningen Welzorg  

Otto Ooms (trapliften) 

 

Vervoersvoorzieningen Regiotaxi  

 

Rolstoelen Welzorg  

 

 

Behandelen aanvragen 

De gemeente Noordoostpolder handelt de meldingen en indicatiestellingen voor Wmo-voorzieningen zoveel 

mogelijk zelf af.  Alleen indien een medisch advies nodig is, vraagt de gemeente dit in sommige gevallen op 

bij de MO-zaak ( voorheen onderdeel van CIZ). Dit gebeurt onder dezelfde voorwaarden die de gemeente 

en CIZ eerder overeen waren gekomen. Uit de overeenkomst blijkt welke diensten de gemeente bij MO-

Zaak afneemt en welke prestatieafspraken daarbij horen (de doorlooptijden per categorie waarbinnen over 
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een aanvraag advies geleverd moet zijn en welke prijzen daarbij horen).  

De MO-zaak is voortgekomen uit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ verzorgt nu alleen nog 

indicatiestellingen voor de AWBZ.  

 

Categorie voorzieningen 

Bij aanbestedingen ligt de primaire focus op kwaliteit, maar prijs is ook belangrijk. De gemeente zoekt naar 

de goedkoopste mogelijke compenserende oplossingen. Aanbestedingstrajecten worden begeleid door de 

interne inkoopadviseur, accountmanager, de juridische kwaliteitsmedewerker en de inhoudelijke 

beleidsadviseur(s).  

Voor de verstrekking van huishoudelijke ondersteuning heeft de gemeente convenanten afgesloten met 

zeven thuiszorgorganisaties: Allerzorg, Zorggroep ONL, T-zorg, De Nieuwe Zorg Thuis, Reformatorische 

Stichting Thuiszorg, Thuiszorg Service Nederland en Thuiszorg Zuidwest Friesland.  

 

De gemeente Noordoostpolder heeft vanaf januari 2011 een algemeen convenant opgesteld om de 

samenwerking met andere thuiszorgorganisaties vast te leggen voor huishoudelijke ondersteuning. Dit 

algemene convenant bevat afspraken over onder meer de snelheid waarmee zorg moet worden verleend en 

de bijbehorende tarieven. Voor wat betreft de kwaliteit van de zorg is in het convenant opgenomen dat het 

Kwaliteitsdocument voor verantwoorde Hulp bij het Huishouden (juni 2009) leidend is.  

Uit het gesprek met de thuiszorgorganisatie Allerzorg blijkt dat de organisatie weinig tussentijdse controle 

ervaart op de geleverde kwaliteit. Er is ook geen jaarlijks voortgangsgesprek tussen de twee organisaties. 

Allerzorg geeft aan dat de gemeente geen uitkomsten opvraagt van de klanttevredenheidsonderzoeken die 

de thuiszorgorganisatie iedere twee jaar uitvoert. Het contact tussen Allerzorg en de gemeente verloopt via 

de inkoper en het loket (over praktische zaken).  

Cliënten bepalen de keuze voor een zorgaanbieder en de gemeente rekent af op basis van gemaakte uren 
met de zorgaanbieders. De gemeente hanteert voor zorg in natura een tarief van 22 euro per uur en voor 
dienstverlening aan huis 15 euro per uur. In de gesprekken met de ambtelijke organisatie is aangegeven dat 
dit een marktconform tarief is. Er is geen sprake van structurele evaluatie en overlegmomenten. Wanneer 
daar aanleiding voor is, hebben de gemeente en een zorgaanbieder contact.  
 

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met het bedrijf Welzorg Nederland B.V. uit Almere voor 

het leveren van hulpmiddelen in de woning (roerende voorzieningen) en als het gaat om vervoer. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om rolstoelen, toiletstoelen en tilliften. De samenwerking tussen de gemeente en Welzorg 

is tot stand gekomen op basis van een Europese aanbesteding. Welzorg heeft deze aanbesteding 

gewonnen door de economisch meest voordelige aanbieding te doen.
34

 De afspraken tussen de gemeente 

en Welzorg zijn vastgelegd in de raamovereenkomst en het werkafsprakendocument Wmo-hulpmiddelen. 

De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar en eindigt eind mei 2014. Er is sprake van heldere 

prestatieafspraken over prijzen, levertijden, het assortiment, service en nazorg en responsetijden van 

Welzorg bij problemen.
35

 Voor de levering van trapliften is er een overeenkomst met Otto Ooms. Daar ligt 

geen aanbesteding aan ten grondslag. Verder zijn er voor onroerende woonvoorzieningen geen contracten 

vastgelegd, hiervoor worden afzonderlijke offertes aangevraagd.  

 

Voor het vervoer van Wmo-cliënten heeft de gemeente samen met andere gemeenten en de provincie 

Flevoland een overeenkomst afgesloten met de Regiotaxi Flevoland. In de bestuursovereenkomst is 
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opgenomen dat Regiotaxi voldoende mobiliteitsmogelijkheden moet bieden voor inwoners met een 

functiebeperking, zodat wordt voldaan aan de zorgplicht zoals bedoeld in de Wmo. De gemeenten dragen 

de exploitatiekosten voor de Wmo-geïndiceerden op basis van daadwerkelijk gebruik. In de 

vervoerovereenkomst zijn de vervoerprestaties helder uitgewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken 

over operationele uren van de Regiotaxi, het op tijd rijden en de dienstverlening door de chauffeur. In een 

managementrapportage legt Regiotaxi verantwoording af over de aard en omvang van het vervoer, de 

kwaliteit van het vervoer en de kwaliteit van de ritaanname en de centrale.
36

 

 

Samenwerking gemeente en zorgorganisaties 

De verschillende geïnterviewde zorgorganisaties ervaren de samenwerking met de gemeente in het 

algemeen als goed. Tussen de individuele zorgorganisaties en de gemeentelijke organisatie is af en toe een 

werkoverleg, met name over het verloop van de uitvoering en de prestatieafspraken. Daarnaast is er 

regelmatig contact tussen de verschillende zorgorganisaties en medewerkers van het Wmo-loket. Ook dit 

contact verloopt op een prettige wijze. De houding van de gemeente bestempelen de organisaties als 

‘betrokken’ en ‘positief-kritisch’. Er wordt samen gezocht naar verbeteringen en praktische oplossingen. 

Processen en complexe afspraken over bijvoorbeeld de uitvoering van de vervoersvoorzieningen zijn in de 

afgelopen periode bijvoorbeeld vereenvoudigd (binnen de kaders van het contract), waardoor er sneller 

geleverd kan worden. De gemeente levert ook steeds meer ‘maatwerk’ en is beter in staat om te kijken naar 

de ‘vraag achter de vraag’. De organisaties vinden het dan ook bijvoorbeeld een goede ontwikkeling dat er 

keukentafelgesprekken worden ingevoerd.  

 

Organisaties noemen de volgende mogelijke verbeterpunten / suggesties: 

/ de gemeente betrekt de zorgorganisaties bij de ontwikkeling van het beleid. Voor hen is echter niet altijd 

duidelijk wat er met hun input gebeurt; 

/ de gemeente zou zo mogelijk nog beter kunnen kijken naar de vraag welke schaal past bij de uitvoering 

van beleid. Op die manier zou de gemeente schaalvoordelen kunnen behalen; 

/ er wordt niet in alle gevallen gecontroleerd op de naleving van afspraken / kwaliteit van de resultaten. Zo 

vinden bijvoorbeeld niet altijd voortgangsgesprekken plaats;  

/ de gemeente zou meer kunnen uitgaan van het idee van ‘delen van verantwoordelijkheid’ met partners. 

Hierdoor is ook te voorkomen dat alleen de gemeente wordt aangesproken op de uitvoering van het 

beleid; 

2.7 / Rol Adviesgroep in de uitvoering 

De Adviesgroep Wmo en WWB heeft in grote lijnen drie taken: 

1 Adviseren over het te volgen participatieproces aan de hand van de startscan en het plan van aanpak 

(wordt de doelgroep benaderd, worden de experts/professionals benaderd? Op welk moment worden ze 

benaderd?) 

2 Beoordelen gevolgde participatieproces (Is het proces verlopen volgens het plan van aanpak? Hebben 

de doelgroepen en de experts voldoende geparticipeerd? Zijn de opmerkingen en adviezen vanuit de 

participatie voldoende verwerkt?) 

3 Wanneer er geen participatieproces gevolgd hoeft te worden, wordt de Adviesgroep doorlopend 

geïnformeerd en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. 
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De gemeente heeft er bewust voor gekozen de input van cliënten en de rol van de Adviesgroep te scheiden. 

De Adviesgroep bestaat uit professionals en beoordeelt of de cliënten en professionals voldoende zijn 

betrokken in het proces. De bijdragen van cliënten in de totstandkoming van het beleid blijkt uit een gesprek 

met raadsleden niet altijd transparant te zijn voor hen.  De gemeente geeft aan dat deze input er wel degelijk 

is. Zo zijn bij de evaluatie van het beleid voorzieningen Wmo in 2009 ook de cliënten en 

belangenorganisaties uitgenodigd. Er zijn volgens de gemeente ook daadwerkelijk cliënten geweest. In 2011 

zijn bij de evaluatie van het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid ook vrijwilligers en mantelzorgers uitgenodigd 

en gekomen. Bij de totstandkoming van het Wmo- en Volksgezondheidsbeleid 2012-2015 in 2011 zijn ook 

bijeenkomsten met professionals, cliëntorganisaties en inwoners gehouden. Daarbij waren cliënten zelf ook 

vertegenwoordigd.  

 

Uit een gesprek met de beleidsmedewerker blijkt dat de ambtelijke organisatie de Adviesgroep soms nog 

onbedoeld in een te laat stadium betrekt. Uit een gesprek van de rekenkamercommissie met leden van de 

Adviesgroep blijkt overigens dat de informatievoorziening vanuit de gemeente doorgaans wel als goed wordt 

ervaren en dat men in de adviesrol waardering van het college ervaart. Op basis van het advies wordt beleid 

soms bijgesteld. 

2.8 / Financiën  

In deze paragraaf beschrijft de rekenkamercommissie de wijze waarop de gemeente de kosten van de Wmo 

inzichtelijk maakt. De begroting voor de Wmo is in de gemeente Noordoostpolder gebaseerd op indexering 

van bestaande contracten, maatschappelijke trends en prognoses. Uit het gesprek met de 

beleidsmedewerkers blijkt dat het streven is om binnen het budget te blijven. Daar wordt de kanttekening bij 

geplaatst dat de Wmo een open einde regeling betreft. De kernopgave voor de gemeente is niet bezuinigen, 

maar de Wmo inzetten om kwetsbare burgers te ondersteunen en participatie te bevorderen.  

 

Inkomsten voor de gemeente  

Vanuit het Rijk beschikt de gemeente Noordoostpolder jaarlijks over de integratie-uitkering Wmo. Deze 

uitkering compenseert gemeenten voor hun kosten om de Wmo uit te voeren. In 2012 bleek uit de 

junicirculaire gemeentefonds 2012 dat de Wmo integratie-uitkering met ingang van 2013 macro gezien met 

€ 34 miljoen wordt verlaagd. Dit gebeurt omdat gemeenten een hogere eigen bijdrage kunnen vragen van 

cliënten vanwege een verhoging van de vermogensinkomensbijtelling.  

Voor het verstrekken van een individuele voorziening kan de gemeente een eigen bijdrage van de cliënt 

vragen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de cliënt.  

 

Prestatieveld 3: geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 

De uitvoering van prestatieveld 3 wordt voornamelijk verzorgd door het Wmo-loket. Voor het Wmo-loket is 

geen specifieke begroting opgesteld. De kosten van het loket worden geschaard onder overhead van de 

gemeente.  De organisatie geeft aan dat de gemeenteraad zich een beeld kan vormen van de uren van het 

Wmo-loket. De informatie, advies en clientondersteuning (door UPD o.a.) kan zichtbaar worden gemaakt via 

urentoerekening van betrokken cluster aan de directe Wmo-producten (vervoer- en woonvoorzieningen en 

huishoudelijke ondersteuning). 

 

Prestatieveld 6: verlenen individuele voorzieningen aan kwetsbare groepen (ofwel thema 7: compenseren) 

De verstrekking van individuele voorzieningen in het kader van de Wmo (in casu: vervoer- en 

woonvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning en rolstoelen) betreft een openeinderegeling. Indien wordt 
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voldaan aan de criteria uit het verstrekkingenboek, is de gemeente altijd gehouden aan het verstrekken van 

de voorzieningen. Er is geen sprake van stopzetting van de voorzieningen als het geraamde budget wordt 

overschreden.  

De gemeente maakt jaarlijks een raming van de lasten voor individuele voorzieningen en streeft ernaar 

binnen dit ‘budget’ te blijven. Deze raming is gebaseerd op indexering van bestaande contracten, 

maatschappelijke trends en prognoses.  

 

De raad kan zich voor wat betreft de lasten en baten voor de vervoers- en woonvoorzieningen en de 

huishoudelijke ondersteuning baseren op de gegevens in de jaarstukken. De financiële systematiek die hier 

achter schuilt is niet gemakkelijk te doorgronden. Zo is niet inzichtelijk in de jaarstukken hoeveel 

overheadkosten er bij de begroting voor prestatieveld zes moeten worden opgeteld. 

 

Besteding en resultaat 2009 

De begroting voor wat betreft prestatieveld zes bestaat uit de optelsom van het budget voor vervoer- en 

woonvoorzieningen en het budget voor huishoudelijke ondersteuning. In 2009 besteedde de gemeente 

Noordoostpolder in totaal ruim 8 miljoen euro op rekening basis aan lasten (3.254.476,-  aan Wmo-

voorzieningen en 4.793.999,- huishoudelijke ondersteuning ) aan deze productgroep (individuele 

voorzieningen). Uit de onderstaande tabel blijkt dat de uitgaven bij de vervoers- en woonvoorzieningen 

worden overschreden met ruim € 664.000,- (2.560.535,-  minus 3.224.929,-). In de jaarrekening 2009 staat 

te lezen dat in 2009 een duidelijke toename was van het aantal toegekende woon-, vervoers- en 

rolstoelvoorzieningen. Dit was één van de oorzaken van de overschrijding van het geraamde budget.
37

 Wat 

betreft huishoudelijke ondersteuning was er in 2009 sprake van een kleine onderschrijding. De gemeente 

heeft in 2009 € 524.859,- onttrokken aan de egalisatiereserve.
38

  

Tabel 2.1 Saldo in euro’s
39

 

 Wmo-voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning 

Primitieve begroting 2009 2.540.414 4.026.299 

Begroting na wijziging 2009 2.560.535 4.050.198 

Jaarverslag 2009 3.224.929 4.034.233 

 

De budgetoverschrijding van 2009 was voor de gemeente Noordoostpolder aanleiding om een analyse van 

de Wmo-begroting te maken. Op basis daarvan is besloten om ieder kwartaal een Wmo-

managementrapportage uit te brengen en een inhoudelijke rapportage voor het management en de 

portefeuillehouders. Deze analyses moeten indien nodig een snellere beleids- en/of uitvoeringsbijsturing 

mogelijk maken. 

 

 

                                                        

37
 Jaarrekening 2009, programma 6, onderdeel Wmo-voorzieningen 

38
 Jaarrekening 2009, p. 52. 

39
 Het saldo zijn de lasten min de baten. Bron: Jaarverslag 2009, p. 74. 
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Besteding en resultaat 2010 

De gemeente besteedde in 2010 in totaal circa 7 miljoen euro op rekening basis aan lasten (2.244.045,- en 

4.657.013,-) aan vervoer- en woonvoorzieningen en huishoudelijke ondersteuning. Het saldo over 2010 is 

circa 2 miljoen euro lager dan het jaar daarvoor. Uit het onderzoek is het grote verschil in saldi van 2 miljoen 

euro slechts gedeeltelijk duidelijk geworden. De verklaring is deels dat in 2010 aanbesteding voor 

hulpmiddelen heeft plaatsgevonden en de gemeente is overgegaan van een koop- naar een 

huurconstructie. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente eenmalig een bedrag van bijna € 1 miljoen heeft 

ontvangen. De gemeente heeft daarnaast in 2010 ook nog ruim € 700.000 toegevoegd aan de 

egalisatiereserve WMO, waarvan 1 miljoen uit de verkoop van hulpmiddelen komt.
40

 Het saldo van de totale 

reserve Wmo bedraagt 4,2 miljoen euro
41

. 

 

Tabel 2.2. Saldo in euro’s 

 Wmo-voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning 

Primitieve begroting 2010 2.475.426 4.049.499  

Begroting na wijziging 2010 1.502.038 3.903.487  

Jaarverslag 2010 1.222.623 4.057.226 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening 2010 bleek voor wat betreft de verstrekking van individuele 

voorzieningen dat er sprake was van een onderbesteding van ruim € 279.000,- (1.502.038 minus 1.222.623) 

ten opzichte van de bijgestelde begroting. In hetzelfde jaar werd echter minder gespendeerd aan vervoer- 

en woonvoorzieningen dan was voorzien. Oorzaak hiervoor is bijvoorbeeld dat er € 70.000,- minder aan de 

verstrekking van rolstoelen is uitgegeven dan verwacht. Bovendien is er in 2010 een nieuwe overeenkomst 

afgesloten met de leverancier van hulpmiddelen. Vanaf dat moment worden hulpmiddelen op basis van een 

huurconstructie geleverd. Eerder was er sprake van koop. Deze wijziging leidt tot structureel lagere kosten.
42 

Op de post huishoudelijke voorzieningen in 2010 was er sprake van een overschrijding van bijna € 153.739,- 

ten opzichte van het bijgestelde budget. Dit nadeel komt hoofdzakelijk door een verschuiving van de 

doorbelasting van interne uren.  

 

Besteding en resultaat 2011 

De gemeente besteedde in 2011 voor ruim 6,5 miljoen euro op rekening basis (2.543.073 en 4.147.750) aan 

vervoer- en woonvoorzieningen en respectievelijk huishoudelijke ondersteuning. In 2011 was er sprake van 

een kleine onderschrijding van circa € 18.476,- voor de vervoers- en woonvoorzieningen. Er was sprake van 

een grotere onderbesteding (€ 564.676,-) op de huishoudelijke ondersteuning ten opzichte van de 

bijgestelde begroting. Er is in het jaar 2011 een bedrag van € 217.177,- toegevoegd aan de 

egalisatiereserve.
43

 De reserve Wmo bedraagt eind 2011 in totaal 4,5 miljoen euro
44

.  

                                                        

40
 Jaarrekening 2010, p. 72. 

41
 Jaarrekening 2010, p. 38 

42
 Jaarrekening 2010, p.69 

43
 Jaarrekening 2011, p. 42. 
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Tabel 2.3. Saldo in euro’s 

 Wmo-voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning 

Primitieve begroting 2011 2.493.750 
 

4.019.651 
 

Begroting na wijzigingen 2011 2.496.711  
 

4.075.197 
 

Jaarverslag 2011 2.478.235  3.510.521  

 

In de managementrapportage 2011 noemt de gemeente redenen waarom er onderschrijdingen zijn 

gerealiseerd. De gemeente noemt onder meer de volgende: 

/ De aanbesteding voor hulpmiddelen heeft geleid tot een overeenkomst met structureel lagere kosten; 

/ De convenanten voor huishoudelijke ondersteuning hebben geleid tot beter beheersbare uitgaven voor 

deze ondersteuning. Er is een verschuiving te zien naar meer uitgaven voor dienstverlening aan huis en 

minder uitgaven voor zorg in natura. De Wmo-consulenten hebben een belangrijke rol in deze 

verschuiving. De uitgaven voor huishoudelijke ondersteuning liggen overigens binnen de bandbreedte 

zoals dit is ingeschat bij de voorbereiding van de convenanten. Vanaf 2013 ontstaat mogelijk een tekort; 

/ De contractbeheerder heeft voor opschoning en vermindering van de uitgaven gezorgd en dit wordt 

structureel bijgehouden; 

/ In het kader van De Kanteling is de lijn ingezet dat de Wmo-consulenten meer zelf indiceren. Hierdoor is 

er sprake van een onderbesteding bij het budget voor het indicatieorgaan; 

/ De uitgaven voor onroerende woonvoorzieningen zijn altijd moeilijk in te schatten. Een enkele 

voorziening kan namelijk een groot deel van het budget kosten en het is niet te voorspellen hoe dit over 

een bepaald jaar verloopt; 

/ Het onderdeel maatschappelijke zorg is sterk in ontwikkeling. Om deze reden zijn nog niet alle budgetten 

ingezet. Er is beleid ontwikkeld dat in 2012 verder ingevuld wordt met voorzieningen.
45

  

 
In het jaarverslag 2011 staat de Wmo als risico benoemd.

46
 Het Rijk hevelt meer verantwoordelijkheden en 

taken over naar de Wmo en hier staat meestal geen of minder financiële compensatie tegenover. Ook zal de 

vergrijzing zorgen voor stijgende kosten. Het doel is en blijft om binnen de financiële kaders uitvoering te 

geven aan de compensatieverplichting. De decentralisatie van taken uit de AWBZ naar de Wmo vormt ook 

een risico zo wordt gesteld, omdat steeds meer inwoners zich tot de gemeente zullen wenden. De elkaar 

opvolgende wijzigingen zullen steeds vastgelegd moeten worden in beleid en geïmplementeerd moeten 

worden. De Kanteling vormt zo ook een maatschappelijk risico als de inwoners niet meekantelen in denken 

en doen.  

 

Besteding en resultaat 2012 

In 2012 was er sprake van een onderschrijding van ruim € 275.000,- op het geraamde budget voor vervoer- 

en woonvoorzieningen. In totaal was er een onderbesteding van ruim € 655.000 voor de huishoudelijke 

                                                                                                                                                                              

44
 Jaarrekening 2011, p. 36 

45
 Memo managementrapportage Wmo 2011 Individuele voorzieningen en maatschappelijke zorg, p.1 

46
 Jaarverslag 2011, p. 172 
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ondersteuning. Een exploitatieoverschot van ruim € 444.000,- is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
47

 De 

gemeente bemerkt in het jaarverslag 2012 de onderschrijdingen op, met name voor de 

woonvoorzieningen.
48

 Daarnaast noemt zij redenen voor de onderbesteding op de huishoudelijke 

ondersteuning. Dit kan er volgens de gemeente mee te maken hebben dat de zorgleveranciers de 

gegevensaanlevering hebben verbeterd en er een inhaalslag is gemaakt. De convenanten voor de 

huishoudelijke ondersteuning hebben volgens de gemeente geleid tot beter beheersbare uitgaven.  

Tabel 2.4. Saldo in euro’s 

 Wmo-voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning 

Primitieve begroting 2012 2.334.930 
 

3.794.845 
 

Begroting na wijzigingen 2012 2.256.402 
 

3.981.859 

Jaarverslag 2012 2.214.087 
 
 

3.326.652  

 

Tabel en figuur saldi Wmo-voorzieningen en huishoudelijke ondersteuning in de jaarverslagen 

 Wmo-voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning 

2009 €3.224.929 €4.034.233 

2010 €1.222.623 €4.057.226 

2011 €2.478.235 €3.510.521 

2012 €1.980.916 €3.326.652 

 

                                                        

47
 Concept jaarverslag 2012, p. 73. 

48
 Concept jaarverslag 2012, p. 263. 
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Vooruitblik  

Ten opzichte van de begroting voor 2012 is er voor 2013 meer budget geraamd voor de verstrekking van 

individuele voorzieningen. Het geraamde budget voor vervoer- en woonvoorzieningen en huishoudelijke 

ondersteuning is voor 2013 respectievelijk € 2.336.000 en € 4.345.000. In de programmabegroting 2013 

wordt opgemerkt dat er momenteel twee ontwikkelingen zijn die het financieel perspectief van de Wmo 

bepalen: 

1 Afname van rijks- en gemeentelijke middelen. Ook verdere bezuinigingen op de Wmo in de toekomst zijn 

niet uit te sluiten; 

2 Toename van uitgaven door onder meer de bevolkingsontwikkeling (vergrijzing), extramuralisering 

(mensen blijven langer zelfstandig wonen) en verdere verruiming van het voorzieningenpakket sinds 

2007. Op basis van deze ontwikkelingen schat de gemeente in dat er in 2014 een tekort zal ontstaan van 

circa € 200.000,-.  

 

De gemeente verwacht deze toekomstige overschrijding goed te kunnen maken door de ontwikkeling van de 

Kanteling en het aanpassen van het voorzieningenpakket aan de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. 

De gemeente geeft tevens in de begroting aan dat er een risico is in het geval dat de overheveling van de 

AWBZ naar de Wmo doorgaat. In dat geval zal de extramurale begeleiding onder de Wmo vallen en zullen 

meer mensen hier een beroep op doen. Het risico bestaat dat het budget in dat geval niet toereikend is.
49

 

Een oplossing hiervoor bestaat volgens de gemeente door klantprocessen en zorgstructuren integraal, dat 

wil zeggen in verbinding met de WWB en de Jeugdzorg, worden geregeld. Daarnaast gaat de gemeente op 

zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen, zo is te lezen in de programmabegroting.  

De gemeente kan op dit moment nog geen inschatting geven van de uitgaven over 2013. Wel noemt zij 

risico’s en maatregelen in de eerste managementrapportage van 2013. Zo vindt er een bezuiniging plaats 

                                                        

49
 Programmabegroting 2013, p. 130. 
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van € 200.000,- (gelijk aan het verwachte tekort).
50

 De gemeente wil investeren in het ontwikkelen van 

collectieve voorzieningen door invulling te geven aan het vraaggericht en resultaatgericht werken. Daardoor 

verwacht zij op termijn een besparing op de individuele voorzieningen waardoor zij de overschrijding op het 

budget ongedaan kan maken. Tegelijk zijn de extra bezuinigingen op de Wmo een financieel risico. 
51

 

 

2.9 / Bevindingen 

In deze paragraaf leest u de bevindingen op basis van de documentenanalyse en interviews.  

Tabel 2.1 beoordeelt de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan de Wmo.  

Tabel 2.1: Beoordeling uitvoering Wmo 

 Norm:  Beoordeling:  

2.1 Er zijn specifieke en meetbare doelen 

geformuleerd voor het Wmo-loket en de 

prestaties (zoals doorlooptijd aanvragen en 

kosten) blijven binnen de doelafspraken. 

 

Niet voldaan. De gemeente heeft activiteiten 

benoemd waar zij uitvoering aan wilt geven (b.v. 

het ontwikkelen van een digitale sociale kaart, 

een herbezinning op de praktische invulling van 

het wmo-loket). Voor de prestaties van het 

Wmo-loket (afhandeling van aantal aanvragen, 

doorlooptijd en kosten) zijn geen streefcijfers en 

indicatoren geformuleerd. Het doelbereik is voor 

deze indicatoren dan ook niet inzichtelijk.  

2.2 De informatie van het Wmo-loket over Wmo-

voorzieningen en aanvraagprocedures is duidelijk 

en vraaggericht.  

 

Grotendeels voldaan. De gemeente verspreidt 

informatie over de Wmo via het fysieke en 

digitale loket, telefonisch en via de lokale media. 

Het meldings- en aanvraagformulier voor 

voorzieningen bevat heldere vragen die goed 

zijn gestructureerd. Daarnaast beoordelen 

cliënten de aanvraagprocedure met een ruime 

voldoende. Kanttekening hierbij is dat het 

meldingsformulier de vraag bevat welke hulp of 

ondersteuning de cliënt zelf nodig denkt te 

hebben om uw probleem op te lossen. Deze 

vraag past niet binnen de uitgangspunten van 

De Kanteling en stimuleert cliënten niet om zelf 

ook gekanteld te denken. 

3.1 De dienstverlening van de gemeente past binnen 

het compensatiebeginsel (compenseert burgers 

met beperkingen zodanig dat zij een huishouden 

kunnen voeren, zich in en om de woning kunnen 

verplaatsen, zich lokaal kunnen verplaatsen en 

kunnen deelnemen aan het maatschappelijk 

verkeer), beginsel dat vraag cliënt centraal staat 

Voldaan. In de evaluatie van het Wmo-

beleidsplan 2008-2011 is aangegeven dat het 

compensatiebeginsel voor prestatieveld 6 in de 

komende periode verder moet worden 

uitgewerkt. De gemeente heeft dit beginsel in de 

verordening 2013 gespecificeerd. Er is een 

logisch verband tussen de dienstverlening 

                                                        

50
 Memo Managementrapportage Wmo. Wmo voorzieningen en maatschappelijke zorg, kwartaal 1 2013. 

51
 Memo Managementrapportage Wmo. Wmo voorzieningen en maatschappelijke zorg, kwartaal 1 2013. 
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en kostenbeheersing.  

 

(arrangementen) en de resultaten die de 

gemeente wil bereiken. 

4.1 De keuze om activiteiten bij specifieke partners 

neer te leggen is voldoende onderbouwd en 

vastgelegd. 

 

Grotendeels voldaan. In het dossier zijn voor 

veel, maar niet voor alle samenwerkingen met 

partners overeenkomsten met 

prestatieafspraken aangetroffen. Ook in de 

verordening 2013 wordt de keuze voor de 

partners niet toegelicht. De motieven om met 

deze specifieke partners samen te werken zijn 

dan ook niet duidelijk. 

5.1 De gemeente heeft duidelijke afspraken 

(gebaseerd op het behalen van de doelen) 

gemaakt met maatschappelijke organisaties, 

zorg- en welzijnsinstellingen over de uitvoering 

van het beleid en er is regelmatig overleg over de 

voortgang. 

 

Beperkt voldaan. De gemeente heeft weinig 

specifieke afspraken gemaakt met organisaties. 

Op een enkel geval na, zijn er geen 

maatschappelijke effecten of prestatie-

indicatoren onderscheiden voor de activiteiten 

die de organisaties ontplooien. Daarnaast wordt 

overleg over de uitvoering en prestaties niet 

altijd consequent gevoerd met 

samenwerkingspartners.      

6.1 De gemeente heeft voldoende zicht op de 

mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het 

gebied van de Wmo en anticipeert hierop in haar 

beleid en financiële planning en control. 

 

Voldaan. De gemeente heeft de ontwikkelingen 

voor de Wmo die eraan komen op het netvlies. 

In het beleidsplan 2012-2015 en het 

uitvoeringsprogramma wordt beschreven hoe de 

gemeente op ontwikkelingen in wil spelen. De 

grootste uitdaging voor de gemeente in de 

komende periode is om verdere praktische 

invulling te geven aan de Kanteling, bijvoorbeeld 

voor het WWB/Wmo-loket en het voeren van 

keukentafelgesprekken. 

7.1 De gemeente benut zichtbaar de input van 

belanghebbenden over de uitvoering en realisatie 

van de maatschappelijke doelen. 

 

Beperkt voldaan. Maatschappelijke 

organisaties worden betrokken bij de 

totstandkoming van beleid en ervaren in het 

algemeen dat er naar hun advies geluisterd 

wordt. De input van cliënten bij de 

totstandkoming van beleid is niet geborgd.  

8.1 Alle kosten zijn inzichtelijk en volledig 

weergegeven. Transparante begrotingen en 

jaarrekeningen zijn aanwezig en openbaar. 

 

Beperkt voldaan. In de programmabegroting en 

jaarrekening wordt telkens inzicht gegeven in de 

lasten en baten van prestatieveld 6 van de Wmo. 

De verantwoordingsdocumenten maken niet 

inzichtelijk wat de redenen zijn voor bijstelling 

van de posten. De kosten van prestatieveld 3 

zijn niet gerapporteerd in de 

verantwoordingsdocumenten. De toevoegingen 

aan de reserve Wmo vanaf 2010 worden beperkt 

in samenhang bekeken en toegelicht in de 

ontwikkeling van de lasten en baten.  
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8.2 De werkprocessen voor uitvoering van 

prestatievelden 3 en 6 zijn doelmatig, dat wil 

zeggen, volgens planning en goed op elkaar 

afgestemd.  

 

Grotendeels voldaan. De verdeling in taken 

tussen de afdeling beleid en uitvoering is helder 

en werkt volgens de betrokkenen goed.  

Het werkproces dat de gemeente 

Noordoostpolder heeft opgesteld van de eerste 

vraag aan het Wmo-loket tot uiteindelijk het 

eventueel verstrekken van voorzieningen, is 

volgordelijk helder en goed op elkaar afgestemd. 

In de praktijk blijkt echter dat de implementatie 

van collectieve voorzieningen grotendeels pas in 

2013 vorm krijgt volgens de gemeente, terwijl 

het arrangement van individuele voorzieningen 

al wel staat. De gemeente werkt al langer met 

collectieve voorzieningen als maaltijdvoorziening 

en de klussendienst. Het aanbod wordt in 2013 

verder doorontwikkeld en uitgebreid. De 

gemeente streeft ernaar om eerst collectieve 

voorzieningen te verstrekken en pas als die 

geen uitkomst bieden, de mogelijkheid voor 

individuele voorzieningen te onderzoeken.   

8.3 Er zijn geen kostenoverschrijdingen voor de 

uitvoering van de Wmo-prestatievelden 3 en 6. 

Indien dit wel het geval is, zijn hier aanwijsbare 

en acceptabele redenen voor. 

 

Voldaan. De Wmo is een open-einde regeling. 

Dit maakt sturen op de resultaten niet 

eenvoudig. Bovendien zijn lasten in het ene 

prestatieveld afhankelijk van prestaties in het 

andere prestatieveld. In 2009 was er sprake van 

overschrijding van het budget. Dit heeft geleid tot 

aanscherping in de bijsturing. In 2010-2012 zijn 

onderschrijdingen vervolgens gerealiseerd. In 

2014 wordt wel weer een overschrijding 

verwacht.  
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3 Resultaten van de Wmo  

3.1 / Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelt de rekenkamercommissie de resultaten van de Wmo. Ten eerste gaat de 

rekenkamercommissie in op de realisatie van maatschappelijke doelen. Vervolgens wordt ingegaan op de 

tevredenheid van betrokkenen over de uitvoering van de Wmo. 

Dit hoofdstuk geeft daarmee antwoorden op de volgende deelvragen: 

10. Worden de maatschappelijke doelen van de gemeente Noordoostpolder gerealiseerd?  
11. Hoe is de tevredenheid van betrokkenen, en in het bijzonder van cliënten, over de uitvoering  
      van de Wmo? 

3.2 / Ambitie en doelstellingen uit het Wmo-beleidsplan 

De ambities en doelstellingen in het beleidsplan 2012-2015 zijn globaal geformuleerd. De missie van de 

gemeente is de volgende: “Iedere inwoner doet mee aan de samenleving naar eigen vermogen en op 

maximaal niveau.” De centrale doelstelling is het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid van 

inwoners.
52

 De gemeente gaat daarvoor individuele voorzieningen verstrekken in natura, een 

persoonsgebonden budget ter beschikking stellen of een financiële tegemoetkoming op het gebied wonen 

en vervoer  geven. 

 

Resultaten uitvoeringsprogramma 2012-2015 

Bij het beleidsplan 2012-2015 had de gemeente ook een uitvoeringsprogramma 2012-2015 opgesteld. Dit 

uitvoeringsprogramma bevat activiteiten per beleidsthema. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks 

bijgesteld. Voor het thema ‘informatie, advies en ondersteuning’ zijn zes activiteiten onderscheiden: 

/ het ontwikkelen van een digitale sociale kaart; 

/ het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten voor professionals maatschappelijke ondersteuning en 

gezondheid voor kennismaking en afstemming; 

/ herbezinning op de praktische invulling van het Wmo-loket; 

/ onderzoeken of de cliëntondersteuning voor kwetsbare groepen voldoende is vormgegeven; 

/ vorm en inhoud geven aan de overheveling van de cliëntondersteuning AWBZ naar de gemeente; 

/ cliënttevredenheidsonderzoek eens in de vier jaar.   

Voor een aantal van deze activiteiten is het de bedoeling dat ze in 2012-2013 en/of in dit jaar worden 

uitgevoerd, namelijk de ontwikkeling van de digitale sociale kaart en de praktische invulling van het Wmo-

loket (2012-2013) en het onderzoeken of de cliëntondersteuning voldoende is vormgegeven (2013). Voor 

deze activiteiten geldt dat er momenteel nadere uitwerking aan wordt gegeven. In afwachting van meer 

informatie vanuit het Rijk, wordt in 2013 een plan van aanpak ontwikkeld. Uit het uitvoeringsprogramma 

2013 blijkt dat de cliëntondersteuning verder wordt vormgegeven door samenwerking met partners. Tot slot 

geldt dat er uitvoering wordt gegeven aan het cliënttevredenheidsonderzoek.
53

  
54

 

                                                        

52
 Wmo-beleidsplan 2012-2015, p. 9. 

53
 Uitvoeringsprogramma Wmo-Volksgezondheid 2012-2015, januari 2013, pp. 20-22. 

54
 In de ambtelijke reactie geeft de organisatie aan dat er een bestaande digitale sociale kaart is. De digitale 

informatievoorziening, inclusief digitale sociale kaart worden onder het project Krachtig Noordoostpolder (door)ontwikkeld. Hierbij 
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Ook voor het thema ‘compenseren’ zijn in het uitvoeringsprogramma activiteiten benoemd waaraan 

uitvoering wordt gegeven in de periode 2012-2015. De meeste van deze activiteiten die in het 

uitvoeringsprogramma zijn benoemd hebben betrekking op de Kanteling en op de voorbereiding van de 

decentralisaties. Het heeft onder meer betrekking op de voorbereiding van de Kanteling, het opstellen van 

een plan van aanpak en de daadwerkelijke implementatie. Uit het uitvoeringsprogramma 2013 blijkt dat de 

gemeente de plannen voor de Kanteling (en daarbij behorende documenten zoals de Verordening, 

beleidsregels) heeft opgesteld en ook daadwerkelijk heeft geïmplementeerd. De gemeente heeft ervoor 

gekozen om de voorbereiding voor de decentralisaties aan te passen aan een nieuwe tijdschema, gezien 

het gegeven dat deze in 2015 geïmplementeerd dienen te zijn. Zo is de decentralisatie van de begeleiding 

van de overheveling van de AWBZ uitgesteld. Uit het uitvoeringsprogramma 2013 blijkt niet welke gevolgen 

dit precies heeft voor de uitvoering van het programma voor de gemeente.
55

     

  

Resultaten prestaties 2008 - 2013 

In het beleidsplan 2008-2011 is aan monitoring en evaluatie geen aandacht gegeven. Het beleid is in 2009 

en 2011 wel geëvalueerd en de gemeente heeft op basis van deze evaluatie haar beleid aangepast. Daarbij 

was duidelijk oog voor het maatschappelijk doel gezien het feit dat de meeste aanbevelingen gingen richting 

de Kanteling. In het Wmo-beleidsplan 2012-2015 benadrukt de gemeente anders dan in het vorige 

beleidsplan het belang van monitoring en evaluatie. Daartoe heeft de gemeente per thema 

beleidsindicatoren geformuleerd. De indicatoren moeten volgens de gemeente ‘meetbaar’, ‘relevant’ en 

‘toerekenbaar’ zijn. Naast de ‘cijfers’ hecht de gemeente waarde aan het ‘verhaal achter de cijfers’. 

Voorbeelden daarvan zijn procesevaluaties. Tevens geeft de gemeente in het beleidsplan aan dat de 

gemeente zich moet blijven afvragen of de gekozen indicatoren daadwerkelijk meten wat zij ‘moeten meten’.  

 

Monitoring op het niveau van ambtelijke organisatie en college 

De monitoring van de gemeente is dus ten eerste gericht op prestaties. Op het niveau van het college wordt  

elk kwartaal een managementrapportage opgesteld die hierin inzicht geeft. Deze rapportage is ingesteld na 

overschrijdingen op het budget in 2009. De rapportage gaat in op de uitgaven aan individuele voorzieningen 

(vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning en rolstoelvoorzieningen). 

Daarbij wordt tevens aangegeven hoe verschillen in uitgaven (meestal ten opzichte van het vorige jaar) zijn 

te verklaren, bijvoorbeeld omdat aanvragen van een bepaalde voorziening zijn toegenomen. Ambtelijke 

organisatie en college hebben kwartaalcijfers dus in beeld. De ambtelijke organisatie geeft tevens in elke 

kwartaalrapportage een globale analyse voor de algehele stand van de uitgaven aan de Wmo (en de 

redenen voor onderbesteding of overschrijding). De wijze van rapporteren over de kosten is toegelicht in 

hoofdstuk 2. 

De managementrapportages bevatten vanaf nu ook meer beleidssturingsinformatie, in plaats van alleen 

financiële gegevens. Zo geven de managementrapportages inzicht in het aantal scootmobielen die 

                                                                                                                                                                              

wordt ook de invulling van het Wmo-loket meegenomen. In 2013 en 2014 wordt dit uitgewerkt en geïmplementeerd. De 

cliëntondersteuning voor kwetsbare groepen is vanaf 1 januari 2013 aangepast. De maatschappelijke organisaties hebben na 

overleg met de gemeente zelf vorm gegeven aan bijeenkomsten voor kennismaking en afstemming, waarbij ook de gemeente 

aanwezig is. In 2012 heeft het cliënttevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket plaatsgevonden. De cliëntondersteuning door 

de MEE-organisaties valt net als de taken die vanuit de AWBZ naar de Wmo overgeheveld worden, vanaf 1 januari 2015 onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente. In het deelproject AWBZ-Wmo wordt in 2013 en 2014 invulling gegeven aan beleid en 

uitvoering hieromtrent. 
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 Uitvoeringsprogramma Wmo-Volksgezondheid 2012-2015, januari 2013, p. 36-41. 
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individueel verstrekt worden. De eerste managementrapportage van 2013 laat een lichte daling zien in de 

verstrekking van scootmobielen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de collectieve voorziening 

scootmobielpool goed functioneert en dat het de organisatie lukt om inwoners mee te krijgen in het 

gekanteld werken. Immers consulenten hebben te maken met claimende inwoners die menen recht te 

hebben op een scootmobiel. Het is aan de consulent om te onderzoeken of ook de haal- en brengservice 

naar de scootmobielpool een alternatief is.  

 

 

Monitoring op het niveau van de raad   

Op het niveau van de raad wordt in de P&C-documenten gerapporteerd over de uitgaven in het kader van 

de Wmo en is een analyse opgenomen waarin is uiteengezet waarom uitgaven hoger of lager zijn 

uitgevallen. De analyse is gebaseerd op de hierboven beschreven kwartaalrapportages. Daarnaast zijn 

sinds het jaarverslag 2011 in de verantwoordingsdocumenten de scores op de indicatoren voor beide 

prestatievelden 3 en 6 uit het beleidsplan terug te vinden.
56

 Telkens wordt het resultaat afgezet tegen de 

raming. De resultaten zijn gebaseerd op de cliënttevredenheidsonderzoeken die jaarlijks worden gehouden 

en zijn te raadplegen op de website www.artikel9wmo.nl. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek 

onder klanten worden door de ambtelijke organisatie geanalyseerd en gaan vervolgens naar het college. Er 

worden ook actiepunten benoemd naar aanleiding van de uitkomsten. De raad ontvangt een 

raadsinformatiebrief over de uitkomsten en de actiepunten.  

 

Resultaten prestatieveld 3 

Voor prestatieveld 3 ‘informatie, advies en cliëntondersteuning’ heeft de gemeente als doel ‘voldoende 

tevredenheid van inwoners’.
57

 In de cliënttevredenheidsonderzoeken wordt daarbij gekeken naar aspecten 

als de behandeling van de aanvraag, de deskundigheid van de medewerker en de informatie over de 

afhandeling. In de periode 2007-2010 schommelde het cijfer dat is toegekend aan de aanvraagprocedure 

telkens rond de 7.
58

 Voor het jaar 2011 is het geformuleerde streefcijfer (een 7.0) eveneens behaald.
59

 Het 

volgende onderzoek naar de cliënttevredenheid heeft plaatsgevonden in 2012. In het concept jaarverslag 

2012 is het resultaat voor prestatieveld 3 nog niet opgenomen.  

 

Resultaten prestatieveld 6 

Voor prestatieveld 6 heeft de gemeente eveneens de cliënttevredenheid centraal gesteld. Sinds 2010
60

 heeft 

zij aan de volgende onderdelen van de Wmo een rapportcijfer verbonden, dat stabiel dient te blijven: 

/ hulp in het huishouden (7.8); 

/ hulpmiddelen Wmo (7.3); 

/ collectief vervoer (6.9);. 

In de jaren 2010-2011 schommelden de cijfers voor prestatieveld 6 telkens rond de cijfers die de gemeente 

voor ogen had. De cijfers voor 2012 waren op het moment van publicatie van dit onderzoeksrapport nog niet 

gereed.
61

  

                                                        

56
 Over de resultaten voor de indicatoren uit prestatieveld 6 werd al voor 2011 gerapporteerd in de P&C-documenten. 

57
 De uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op de website www.artikel9wmo.nl 

58
 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 – cliënten individuele voorzieningen, p. 33.  

59
 Programmabegroting 2013, p. 74. 

60
 Tot en met 2010 ging het om de onderdelen ‘hulp in het huishouden’ en ‘hulpmiddelen Wmo’.  
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De gemeente Noordoostpolder participeert eveneens in benchmarks Wmo die jaarlijks worden uitgevoerd. 

Deze vergelijken de resultaten in de gemeente Noordoostpolder met die in andere gemeenten. De 

onderzoeken zijn gebaseerd op de cliënttevredenheidsonderzoeken. In dit onderzoek worden resultaten 

voor prestatieveld 3 en prestatieveld 6 samengenomen, vanwege de verschillende raakvlakken. Op basis 

van vijf effectindicatoren (tevredenheid over het aanvraagproces, de doorlooptijden, hulp bij het huishouden 

en overige individuele voorzieningen en het collectief vervoer) wordt de score voor individuele ondersteuning 

bepaald. Uit de benchmarks uit 2009 en 2011 blijkt dat de gemeente Noordoostpolder specifiek voor 

prestatievelden 3 en 6 dat de gemeente in het jaar 2009 boven gemiddeld scoorde in vergelijking met 

andere gemeenten. In 2011 scoorde zij echter beneden gemiddeld.
62

  

 

Er is een aantal redenen gegeven waarom de gemeente beneden gemiddeld scoorde: 

/ De gemeente scoort lager dan gemiddelde voor de toegang tot en levering van individuele 

ondersteuning. Volgens de ambtelijke organisatie kan deze score deels verklaard worden uit het feit dat 

de gemeente pas in 2013 gekanteld is gaan werken en pas sinds dit jaar werkt met meldingen. Daardoor 

scoorde de gemeente negatief op de vraag of de gemeente keukentafelgesprekken hanteert bij 

meldingen; 

/ De gemeente scoorde ook laag op het geven van nazorg aan inwoners met een ondersteuningsvraag, 

Dit noemt de gemeente als een ‘blijvend aandachtspunt’. De bedoeling is dat de gekantelde manier van 

werken tot verbetering zal leiden, bijvoorbeeld de werkwijze van het gesprek met de inwoner, de 

verkenningsfase binnen het eigen netwerk en het vervolggesprek.  

 

 

Wmo-loketonderzoek 2011 

In 2011 is er eveneens een Wmo-loketonderzoek uitgevoerd onder 40 klanten met als doel het onderzoeken 

van de tevredenheid van cliënten.
63

 De doelgroep bestond uit mensen die contact hebben gehad met het 

Wmo-loket (telefonisch dan wel fysiek). De meeste bezoekers kwamen voor een aanvraag naar het loket. 

De belangrijkste resultaten worden hieronder kort benoemd: 

 
/ Het gemiddelde totale rapportcijfer voor het Wmo-loket is een 7,8.  
 
/ Het meest tevreden zijn de respondenten over de medewerk(st)er van het Wmo-loket. Ontvangst, 

deskundigheid en vriendelijkheid van de medewerk(st)er worden als zeer goed ervaren. 
 
/ Van de respondenten geeft 70% aan dat de medewerk(st)er van het loket met hen meedenkt. Meer dan 

de helft geeft aan dat de medewerk(st)er zoekt naar een oplossing samen met de klant. 
 
/ De respondenten oordelen minder eenduidig positief over de mogelijkheden voor het kijken naar andere 

hulp en het wijzen op nieuwe mogelijkheden. Veel van hen geven aan dat het wat hen betreft ook niet 
nodig is om breder te kijken. 
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 Concept jaarverslag 2012, p. 67. 
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 Benchmark Wmo 2011, resultaten over 2010, p. 16. 

63
 Het onderzoek is niet representatief voor de hele doelgroep. Tevens vonden sommige respondenten het lastig 

onderscheid te maken tussen de loketmedewerkers van de balie en de Wmo-consulenten. 
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/ Er is door de loketmedewerk(st)ers vrijwel niet gevraagd naar hulp door naasten. 
 
/ Het overgrote deel van de respondenten is tevreden over de telefonische bereikbaarheid. 
 
/ Meer dan de helft van de respondenten wist niet dat het mogelijk was om een afspraak te maken bij het 

Wmo-loket. 
 
/ Het merendeel van de respondenten vindt de openingstijden ruim voldoende. Een kwart van de 

respondenten is van mening dat het loket ook ’s avonds geopend zou moeten zijn. Dit zijn vooral de 
jongere mensen. 

 

 
De cliënten zijn in het algemeen dus erg positief over het Wmo-loket. Uit het onderzoek blijkt dat de 

aandachtspunten vooral zitten op het ‘gekanteld denken’, zowel voor cliënten als voor medewerkers. Zo 

komen cliënten nog vaak voor de aanvraag van een voorziening en wordt door medewerkers nog niet altijd 

gevraagd of naasten eveneens hulp kunnen bieden. 

3.3 / Maatschappelijke effecten 

In het Wmo-beleidsplan 2012-2015 geeft de gemeente aan dat zij zich moet blijven afvragen of een 

specifieke indicator meet wat hij moet meten. Deze vraag is ook specifiek voor de prestatievelden 3 en 6 

relevant. De cliënttevredenheid over de onderdelen van de Wmo geven geen an sich namelijk geen 

informatie over de mate van zelfredzaamheid en participatie (maatschappelijke effecten) en de missie van 

de gemeente zoals geformuleerd in het Wmo-beleidsplan in het algemeen, namelijk “Iedere inwoner doet 

mee aan de samenleving naar eigen vermogen en op maximaal niveau” en de centrale doelstelling: het 

stimuleren van participatie en zelfredzaamheid. 

 

Het cliënttevredenheidsonderzoek bevat wel vragen over de mate waarin een bepaalde voorziening heeft 

bijgedragen aan het verhogen van de participatie en zelfredzaamheid. De volgende cijfers zijn hierover 

beschikbaar: 

 

Vraag 2010 2009 2008 2007 

Ondersteuning/hulpmiddel 

zorgt voor een verbetering 

in de situatie van de cliënt 

op het gebied van: 

- - - - 

Verplaatsen in en om het 

huis 

42% (40%) - - - 

Plaatselijk vervoer 32% (34%) - - - 

Voeren van een 

huishouden 

39% (37%) - - - 

Contact met anderen 25% (24%) - - - 

Ondersteuning/hulpmiddel 

draagt bij aan het 

zelfstandig kunnen blijven 

wonen 

78% (73%) 79% (81%) 90% (91%) 93% (92%) 



 

 Rapport / Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo 40 

Ondersteuning/hulpmiddel 

draagt bij aan kunnen 

blijven meedoen aan de 

maatschappij 

69% (66%) 74% (74%) 

 

Voor de gemeente Noordoostpolder zijn de meeste gegevens over ondersteuning alleen beschikbaar voor 

het jaar 2010. Hierdoor kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over langdurige trends. De cijfers 

tussen haakjes zijn cijfers voor andere deelnemende gemeenten. De resultaten uit de onderzoeken zijn niet 

eenduidig. Enerzijds geeft minder dan de helft van respondenten aan dat een voorziening heeft geleid tot 

het zich kunnen verplaatsen, het voeren van een huishouden en contact met anderen. Aan de andere kant 

geeft meer dan twee derde aan dat de voorziening er juist toe heeft bijgedragen dat de inwoner zelfstandig 

kan wonen en/of een huishouden kan voeren. De cijfers komen grotendeels overeen met het gemiddelde 

van deelnemende gemeenten.  

3.4 / Ervaringen in de praktijk 

Een effectmeting bij de Wmo is moeilijk door de betrokkenheid van veel actoren en factoren. Het is niet 

gemakkelijk vast te stellen of een specifieke voorziening heeft bijgedragen aan het verhogen van participatie 

en/of zelfredzaamheid. Ook het monitoren van cijfermateriaal kent beperkingen als gevolg van actualiteit van 

gegevens en de mate waarin cijfers daadwerkelijk inzicht geven in opbrengsten. Om die reden geeft de 

gemeente in het beleidsplan 2012-2015 waarde toe te hechten aan procesevaluaties. In de 

onderzoeksperiode (2008-2013) heeft de gemeente nog geen procesevaluaties laten uitvoeren.  

Een mogelijke indicatie voor het bereik van maatschappelijke effecten zijn de ervaringen van betrokkenen 

(bijvoorbeeld de wmo-consulenten, de zorgorganisaties en de AdviesGroep) in de praktijk. Uit het onderzoek 

blijkt dat zij in het algemeen erg tevreden zijn over de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan de 

Wmo. Zo zijn betrokkenen alom positief over de wijze waarop medewerkers van het wmo-loket hun werk 

uitvoeren en de betrokkenheid die zij tonen bij cliënten. Ook wordt de samenwerking tussen de gemeente en 

maatschappelijke organisaties als goed ervaren. Betrokkenen bij het onderzoek noemen de volgende 

mogelijkheden voor een verdere verbetering van werkzaamheden in de uitvoering die mogelijk bijdragen aan 

het bereiken van resultaten:   

  

/ Volgens de gemeente kan er nog een slag gemaakt worden op de informatievoorziening aan cliënten. 

Een voorbeeld daarvan is de kwaliteit van de informatie op de website. De website wordt in het 

algemeen overigens weinig bezocht. Dit heeft vermoedelijk vooral te maken met de doelgroep van de 

Wmo (ouderen). In het kader van de Kanteling wordt momenteel gewerkt aan een betere 

informatievoorziening, met name voor senioren. Dit heeft onder andere geresulteerd in een bij het 

maatschappelijk middenveld uitgezette brochure “Doe mee en maak elkaar sterk”; 

/ De gemeente heeft naar eigen zeggen nog niet voldoende in beeld wat organisaties exact leveren. In het 

kader van de Kanteling wordt ingezet op een verbetering hiervan. Dit is een belangrijke voorwaarde om 

zicht te houden op prestaties; 

/ Nieuwe medewerkers worden in het algemeen getoetst op hun competenties en vaardigheden wanneer 

zij bij de gemeente in dienst treden. Na verloop van tijd zijn er echter geen kwaliteitscontroles van het 

geleverde werk van medewerkers. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de Kanteling nog een 

verandering in denkwijze vereist bij medewerkers. Daarop wordt op dit moment ingezet.  

/ Medewerkers werken op dit moment nog niet met een actuele digitale sociale kaart. Deze kaart kan de 

medewerkers helpen bij het samenstellen van het arrangement van wat mensen zelf of met hun 
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omgeving kunnen en wat er nodig is aan algemene- en collectieve, en individuele voorzieningen. Ook dit 

draagt bij aan het realiseren van de Kanteling; 

/ Er is voor loketmedewerkers en Wmo-consulenten nog een slag te behalen waar het gaat om het 

signaleren van mantelzorgers, de informatievoorziening richting hen en het waar nodig zorgen voor een 

overdracht aan Stichting Mantelzorg.   

/ De behoefte voor de praktische inrichting van het Wmo-loket dient nog onderzocht te worden. Dit staat 

gepland voor 2013. 

3.5 / Bevindingen 

In deze paragraaf leest u de bevindingen op basis van de documentenanalyse en interviews.  

Tabel 3.1 beoordeelt resultaten van de Wmo in de gemeente Noordoostpolder.  

 

Tabel 3.1: Resultaten van de Wmo 

 Norm:  Beoordeling:  

9.1 De geformuleerde ambitie en doelstellingen uit 

het Wmo-beleidsplan zijn gerealiseerd. 

 

Grotendeels voldaan. De gemeente heeft in 

het vigerende beleidsplan doelstellingen met 

betrekking tot de clienttevredenheid opgenomen 

die voor beide prestatievelden worden 

gerealiseerd.  

De gemeente onderneemt voor een belangrijk 

deel ook de stappen die nodig zijn voor een 

gekantelde Wmo. Kanttekening daarbij is dat 

het arrangement van collectieve voorzieningen 

volgens de gemeente pas dit jaar verder vorm 

krijgt, terwijl de individuele voorzieningen al in 

kaart zijn gebracht. Dit draagt niet  bij aan de 

doelstelling van de gemeente om pas 

individuele voorzieningen te verstrekken 

wanneer collectieve voorzieningen cliënten niet 

voldoende compenseren.  

9.2 De invulling van Wmo-prestatievelden 3 en 6 

draagt aantoonbaar bij aan meer 

zelfredzaamheid en participatie van klanten. 

 

Niet te beoordelen. De gemeente heeft als 

doel het verhogen van de participatie en de 

zelfredzaamheid. Het is moeilijk te beoordelen 

of het beleid van de gemeente daadwerkelijk 

leidt tot het verbeteren van deze aspecten. 

Duidelijk is wel dat de gemeente grotendeels 

aan de voorwaarden voldoet om een bijdrage te 

leveren aan het verhogen van de participatie en 

zelfredzaamheid. De ervaring van de 

betrokkenen is dusdanig dat is voldaan aan de 

procesvoorwaarden voor een doeltreffende 

uitvoering.   

10.1 De informatie van het Wmo-loket over Wmo-

voorzieningen en aanvraagprocedures is 

voldoende. Klanten weten welke voorzieningen 

Grotendeels voldaan. Cliënten zijn tevreden 

over de informatievoorziening en de 

aanvraagprocedure. Betrokkenen bij het 
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er zijn, waar zij recht op hebben en hoe ze deze 

kunnen aanvragen.  

 

onderzoek geven aan dat er wat betreft de 

informatievoorziening nog een slag te behalen 

valt.   

11.1 Klanten en betrokkenen zijn tevreden over de 

uitvoering en de aangeboden Wmo-

voorzieningen. 

 

Voldaan. Uit onderzoeken blijkt dat cliënten en 

andere betrokkenen (bijvoorbeeld 

maatschappelijke organisaties) tevreden zijn 

over de uitvoering van de Wmo en de geboden 

Wmo-voorzieningen.   
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4 Informatievoorziening en controle door de raad 

4.1 / Inleiding 

In dit hoofdstuk brengt de rekenkamercommissie de informatievoorziening en controle door de raad in kaart. 

In de eerste plaats wordt ingegaan op de wijze waarop het college de raad informeert over de 

ontwikkelingen op het gebied van de Wmo en de resultaten van de uitvoering. In de tweede plaats gaat de 

rekenkamercommissie in op de betrokkenheid van de raad: op welke wijze toont hij betrokkenheid bij het 

beleid op het gebied van de Wmo en vult hij zijn controlerende rol op een adequate wijze in. 

 

Dit hoofdstuk geeft daarmee antwoorden op de volgende deelvragen: 

12. Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de Wmo? 

13. Op welke wijze vult de raad zijn controlerende rol in? 

4.2 / Informatievoorziening aan de raad 

De raad wordt op de volgende wijzen geïnformeerd door het college: 

/ Bij individuele, grotere, beleidswijzigingen. Zoals toegelicht in hoofdstuk 1, heeft het college een 

trekkersrol waar het gaat om de ontwikkeling van het beleid. De raad krijgt de gelegenheid om te 

reageren op beleidsvoorstellen. Dit gebeurt telkens in het stadium dat er een conceptvoorstel voorligt. 

Deze voorstellen worden in de raadscommissie Samenlevingszaken besproken en vervolgens ter 

bespreking (en eventueel ter besluitvorming) in de raad behandeld. Een voorbeeld is het vernieuwen van 

het contract met zorgaanbieders over de huishoudelijke zorg. Een voorstel hiervoor is ter besluitvorming 

naar de raad gegaan. Ook zijn het beleidsplan 2012-2015 en nieuwe verordeningen individuele 

voorzieningen Wmo aan de commissie en raad ter bespreking voorgelegd. De beleidsstukken bevatten 

doorgaans een financiële paragraaf. Zo geeft het Wmo-beleidsplan inzicht in de voorziene baten en 

lasten voor twee specifieke jaren voor de verschillende onderdelen van de Wmo. De koppeling tussen 

inhoudelijk beleid en financiën is niet altijd helder. De ramingen komen tot stand op basis van ramingen 

in het voorgaande jaar en niet op basis van de vraag: Wat betekent een inhoudelijke beleidswijziging 

voor de geraamde posten?
64

 Althans, dit is niet inzichtelijk in het beleidsplan. 

 

/ Tussentijds. Voorbeelden zijn cliënttevredenheidsonderzoeken en de Wmo-benchmark. Deze worden 

naar de raadscommissie Samenlevingszaken gestuurd.  

 

/ Via de P&C-cyclus met betrekking tot beleidsontwikkelingen. In de programmabegroting en 

jaarrekening wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen op verschillende aspecten van de Wmo: 

- Politiek/bestuurlijk: bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van de Kanteling en Welzijn Nieuwe 

Stijl in de gemeente Noordoostpolder; 

- Financieel-economisch: daarbij gaat het bijvoorbeeld over aankomende bezuinigingen en de korting 

van de integratie-uitkering van het Rijk,  

- Maatschappelijk: hierbij behandelt de gemeente met name de risico’s die gepaard gaan met de 

Kanteling, zoals het gegeven dat meer mensen zich tot de gemeente zullen wenden en de noodzaak 

dat burgers ‘meedenken in de Kanteling’.
65

   

                                                        

64
 Naast uiteraard geraamde bezuinigingen.  

65
 Jaarverslag 2011, p. 173. 
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Onder de subpijler 6A wordt tevens gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot 

ontwikkeling van de Kanteling. Er wordt daarbij overigens niet gerefereerd aan de doelen zoals die zijn 

onderscheiden in het Wmo-beleidsplan.  

 

/ Via de P&C-cyclus met betrekking tot prestaties. In de verantwoordingsdocumenten wordt toelichting 

gegeven op de geleverde prestaties in het kader van de Wmo. Dit gebeurt op hoofdlijnen. Er wordt niet 

per prestatieveld of thema verantwoording afgelegd in de jaarrekening. Er wordt sinds 2011 wel melding 

gemaakt van de rapportcijfers voor de onderscheiden indicatoren voor informatie, advies en 

cliëntondersteuning (prestatieveld 3). Daarnaast wordt de cliënttevredenheid, waar het gaat om hulp in 

het huishouden, hulpmiddelen Wmo, collectief vervoer en de aanvraagprocedure (prestatieveld 6) 

inzichtelijk gemaakt. In de verantwoordingsdocumenten wordt tevens ingegaan op de geraamde en 

gerealiseerde baten en lasten per onderdeel van de Wmo. Redenen voor afwijkingen worden in de 

verantwoordingsdocumenten toegelicht. Tegelijk is voor prestatieveld 6 de verhouding tussen het aantal 

verstrekte voorzieningen en de gerealiseerde baten en lasten, voor de raad niet inzichtelijk. Dit maakt dat 

het voor de raad lastig is om een oordeel te vormen over de resultaten van de Wmo. 

/ Via MARAP’s over de uitvoering. De raad heeft de mogelijkheid om via de managementrapportages 

zicht te houden op de voortgang van de uitvoering van de Wmo (bijvoorbeeld het aantal verstrekte 

voorzieningen, financiële risico’s en de gekantelde werkwijze. 

 

De raad zelf ervaart de informatievoorziening vanuit het college als goed. Hij is ook meer in het algemeen 

tevreden over de relatie tussen raad en college waar het gaat om de Wmo. Het college betreft de raad actief 

bij ontwikkelingen. Een voorbeeld is de behandeling van bezuinigingen. Het college neemt de raad mee in 

de verschillende stappen en de verantwoordelijk portefeuillehouder behandelt in de ervaring van de raad de 

vragen van raadsleden op een adequate wijze.  

4.3 / Controlerende rol van de raad 

De raad vindt het in het algemeen lastig om grip te krijgen op de Wmo. Er zijn veel verschillende onderdelen 

en regels en het is soms lastig om een integraal overzicht te krijgen op de Wmo. Raadsleden hebben wel de 

indruk dat de uitvoering van de Wmo naar wens verloopt. Tegelijk geven zij aan dat zij hadden verwacht dat 

de gemeente verder zou zijn in de Kanteling.     

 

Waar het gaat om de invulling van de eigen rol, geven raadsleden aan het soms lastig te vinden om te 

sturen op hoofdlijnen in plaats van op de uitvoering. Dit wordt ook bevestigd door andere betrokkenen in het 

gemeentehuis. Een voorbeeld is een debat over de tarieven voor de aanbesteding voor de huishoudelijke 

ondersteuning. Raadsleden geven aan dat de prioriteit voor de raad met betrekking tot de Wmo voor hen ligt 

in de beleidsvormende rol en ontwikkelingen op de lange termijn en op hoofdlijnen. De controlerende rol is 

belangrijk, maar niet de hoofdprioriteit van de raad. Raadsleden zijn tegelijk wel kritisch waar het gaat om de 

invulling van hun controlerende rol. De raad let in het algemeen op verschillen tussen de begroting en 

jaarrekening, maar heeft geen goed zicht op de effecten van het beleid. Betekent een grotere 

cliënttevredenheid ook een betere participatie? De raad duidt dit zelf als een ‘blinde vlek’ voor de raad. 

4.4 / Bevindingen 

In deze paragraaf leest u de bevindingen op basis van de documentenanalyse en interviews.  

Tabel 4.1 beoordeelt de informatievoorziening aan en controle door de gemeenteraad van Noordoostpolder 

met betrekking tot de Wmo.  
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Tabel 4.1: Informatievoorziening en controle door de raad 

 Norm:  Beoordeling:  

12.1 De informatie die door het college aan de raad 

wordt verstrekt is transparant, volledig, op tijd, 

duidelijk en eenduidig. 

 

Grotendeels voldaan. Het college heeft een 

‘trekkersrol’ waar het gaat om de ontwikkeling 

van Wmo-beleid. De raad wordt meegenomen 

in deze beleidsontwikkeling. Hij heeft telkens de 

mogelijkheid om te reageren op 

conceptstukken. Het college verantwoordt zich 

op hoofdlijnen op gerealiseerde prestaties. De 

rapportcijfers over de prestaties zijn in de 

verantwoordingsdocumenten opgenomen. De 

financiële verantwoording over prestatieveld 3 is 

niet inzichtelijk. 

12.2 Over voortgang en resultaten van het Wmo-

beleid wordt periodiek gerapporteerd en de raad 

ontvangt deze informatie. De 

verantwoordingsinformatie (o.a. over beleid, 

financiën en bezuinigingen) biedt de raad 

voldoende inzicht in geplande en gerealiseerde 

prestaties, kosten van de uitvoering en realisatie 

van de maatschappelijke doelen. 

 

Grotendeels voldaan. Het college 

verantwoordt zich tussentijds en in de P&C-

documenten over de gerealiseerde prestaties. 

De verantwoordingsinformatie over 

prestatieveld 6 is helder. Voor elk onderdeel van 

de Wmo zijn in de programmabegroting de 

geraamde en gerealiseerde lasten opgenomen. 

De reden voor bijstelling van posten is niet 

opgenomen. De financiële prestaties voor veld 3 

zijn niet inzichtelijk. Tot slot blijkt dat het college 

in verantwoordingsdocumenten niet rapporteert 

over de realisatie van maatschappelijke doelen. 

Deze zijn voor het college zelf namelijk weinig 

inzichtelijk. 

12.3 De raad is voldoende op de hoogte van de 

mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het 

gebied van de Wmo en weet hoe de gemeente 

zich hierop voorbereidt. 

 

Voldaan. De raad wordt door het college 

betrokken waar het gaat om ontwikkelingen op 

het gebied van de Wmo en de gevolgen en 

aanpassingen van het gemeentelijk beleid. De 

raad wordt in staat gesteld om hierop een visie 

te formuleren. 

13.1 De raad controleert op basis van 

verantwoordingsinformatie of doelen zijn 

gerealiseerd. 

 

Beperkt voldaan. De raad vult zijn 

controlerende rol niet op een actieve wijze in. 

De verantwoordingsinformatie is ook niet van 

dien aard dat het mogelijk is om doelrealisatie te 

controleren. De raad heeft in principe geen zicht 

op de maatschappelijke effecten van het Wmo-

beleid.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Toetsingskader 
 

Normen Wmo-beleid   

1.1 De raad heeft algemene kaders voor Wmo-beleid vastgesteld waarin: 

/ Voor prestatieveld 3 en 6 specifieke en meetbare activiteiten en resultaten beschreven worden; 
/ De relatie tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten expliciet en logisch onderbouwd is 

vastgelegd. 

 

1.2 Het Wmo-beleid van de gemeente is gericht op preventie, d.w.z. op het vergroten van 

zelfredzaamheid, participatie en kostenbeheersing. 

  

1.3 Het Wmo-beleid van de gemeente is vraaggericht, d.w.z. dat het is afgestemd op de behoefte van 

de burgers en wordt geformuleerd en bijgesteld op basis van input van belanghebbenden, zoals de 

Wmo-raad en samenwerkingspartners. 

 

1.4 De raad vervult zijn kaderstellende taak door kaders te stellen gebaseerd op visie en 

uitgangspunten die gekoppeld zijn aan de lokale probleemanalyse en input van belanghebbenden. 

 

Normen uitvoering Wmo 

2.1 Er zijn specifieke en meetbare doelen geformuleerd voor het Wmo-loket en de prestaties (zoals 

doorlooptijd aanvragen en kosten) blijven binnen de doelafspraken. 

 

2.2 De informatie van het Wmo-loket over Wmo-voorzieningen en aanvraagprocedures is duidelijk en 

vraaggericht.  

 

3.1 De dienstverlening van de gemeente past binnen het compensatiebeginsel (compenseert burgers 

met beperkingen zodanig dat zij een huishouden kunnen voeren, zich in en om de woning kunnen 

verplaatsen, zich lokaal kunnen verplaatsen en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk 

verkeer), beginsel dat vraag cliënt centraal staat en kostenbeheersing.  

 

4.1 De keuze om activiteiten bij specifieke partners neer te leggen is voldoende onderbouwd en 

vastgelegd. 

 

5.1 De gemeente heeft duidelijke afspraken (gebaseerd op het behalen van de doelen) gemaakt met 

maatschappelijke organisaties, zorg- en welzijnsinstellingen over de uitvoering van het beleid en er 

is regelmatig overleg over de voortgang. 

 

6.1 De gemeente heeft voldoende zicht op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 

de Wmo en anticipeert hierop in haar beleid en financiële planning en control. 

 

7.1 De gemeente benut zichtbaar de input van belanghebbenden over de uitvoering en realisatie van 

de maatschappelijke doelen. 
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8.1 Alle kosten zijn inzichtelijk en volledig weergegeven. Transparante begrotingen en jaarrekeningen 

zijn aanwezig en openbaar. 

 

8.2 De werkprocessen voor uitvoering van prestatievelden 3 en 6 zijn doelmatig, dat wil zeggen, 

volgens planning en goed op elkaar afgestemd.  

 

8.3 Er zijn geen kostenoverschrijdingen voor de uitvoering van de Wmo-prestatievelden 3 en 6. Indien 

dit wel het geval is, zijn hier aanwijsbare en acceptabele redenen voor. 

Normen resultaten Wmo   

9.1 De geformuleerde ambitie en doelstellingen uit het Wmo-beleidsplan zijn gerealiseerd. 

 

9.2 De invulling van Wmo-prestatievelden 3 en 6 draagt aantoonbaar bij aan meer zelfredzaamheid 

en participatie van klanten. 

 

10.1 De informatie van het Wmo-loket over Wmo-voorzieningen en aanvraagprocedures is voldoende. 

Klanten weten welke voorzieningen er zijn, waar zij recht op hebben en hoe ze deze kunnen 

aanvragen.  

 

11.1 Klanten en betrokkenen zijn tevreden over de uitvoering en de aangeboden Wmo-voorzieningen. 

 

Normen informatievoorziening en controle door de raad 

12.1 De informatie die door het college aan de raad wordt verstrekt is transparant, volledig, op tijd, 

duidelijk en eenduidig. 

 

12.2 Over voortgang en resultaten van het Wmo-beleid wordt periodiek gerapporteerd en de raad 

ontvangt deze informatie. De verantwoordingsinformatie (o.a. over beleid, financiën en 

bezuinigingen) biedt de raad voldoende inzicht in geplande en gerealiseerde prestaties, kosten 

van de uitvoering en realisatie van de maatschappelijke doelen. 

 

12.3 De raad is voldoende op de hoogte van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied 

van de Wmo en weet hoe de gemeente zich hierop voorbereidt. 

 

13.1 De raad controleert op basis van verantwoordingsinformatie of doelen zijn gerealiseerd. 
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Bijlage 2. Bronnen 
 

Documenten  

/ Aanvraagformulier 
/ Benchmark Wmo 2011,- Basisbenchmark – rapport gemeente Noordoostpolder 
/ Beleidsplan Wmo Noordoostpolder 2008-2011 
/ Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015 
/ Beleidsregels voorzieningen Wmo gemeente Noordoostpolder 2013 
/ Bestuursovereenkomst Regiotaxi Flevoland 
/ Collegeprogramma 2010-2014 ‘Samen kiezen voor Noordoostpolder’ 
/ Concept jaarverslag 2012 
/ Contourennotitie Vitaal en sociaal Noordoostpolder 
/ Evaluatie van het Beleidsplan Wmo Noordoostpolder 2008-2011 
/ Gekantelde formulieren: ondersteuning  bij het gesprek, VNG 
/ Jaarverslagen 2009, 2010, 2011 en 2012 
/ Jaarrekeningen 2009, 2010, 2011 en 2012  
/ Krachtig Noordoostpolder, gemeenschappelijk kader decentralisaties 
/ Meldingsformulier 
/ Memo managementrapportage Wmo 2011 Individuele voorzieningen en maatschappelijke zorg 
/ Memo Managementrapportage Wmo. Wmo voorzieningen en maatschappelijke zorg, kwartaal 1 2013 
/ Notitie ‘Krachtig participeren: notitie Kantelen voorzieningen Wmo’ 
/ Programmabegrotingen 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 
/ Participatievisie  
/ Raadsvoorstel bij het beleidsplan Wmo 2012-2015 
/ Raamovereenkomst tussen Welzorg en de gemeente Noordoostpolder 
/ Sociale Structuurvisie 
/ Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 – cliënten individuele voorzieningen 
/ Uitvoeringsprogramma Wmo en Volksgezondheid 2012-2015 
/ Verordening voorzieningen Wmo gemeente Noordoostpolder 2010, 2011 en 2013 
/ Verstrekkingenboek individuele voorzieningen 2012 
/ Werkafsprakendocument tussen Welzorg en de gemeente Noordoostpolder 
/ Zorgverzekeringswet 

 

Websites 

/ www.artikel9wmo.nl 
/ www.raad.noordoostpolder.nl  
/ www.VNG.nl 

 

Gesprekken
66

 

Gemeentelijke organisatie 

/ Mevr. Bogaards-Simonse (portefeuillehouder) 
/ Mevr. Bos (Wmo-consulente) 
/ Mevr. Breet (beleidsadviseur) 
/ Mevr. Duvant (loketmedewerkster) 
/ Dhr. Kragting (manager)  
/ Mevr. Muller (Wmo-consulente) 
/ Mevr. Okma  (beleidsadviseur) 

 

                                                        

66
 Bij de gesprekken is de rekenkamercommissie ondersteund door Radar Advies.  

http://www.artikel9wmo.nl/
http://www.raad.noordoostpolder.nl/
http://www.vng.nl/
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Raadsleden: 
/ Dhr. Bakker 
/ Mevr. Blokhuis 
/ Mevr. Van Elk  
/ Mevr. Van Keulen  
/ Mevr. Kramer 
/ Mevr. Smit 
/ Dhr. Van der Velde  
/ Mevr. Wiedijk  
 

Adviesgroep: 

/ Dhr. Reijenga 
/ Mevr. Brands 
/ Mevr. Hoekstra 
/ Mevr. Kleber 
/ Dhr. Platvoet  

 

Externe partners: 

/ Dhr. Van Bochove (manager Welzorg) 
/ Dhr. Koek (regiodirecteur Allerzorg) 
/ Dhr. Willekes (manager Zorggroep Oude en Nieuwe Land) 


