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Aanleiding:  
Inwoners met een complexe en (meestal) levenslange zorgvraag moeten voor de indicatiestelling 
Wmo verantwoording blijven afleggen. Dit komt door het beoordelingssysteem van de gemeente, dat 
uitgaat van herbeoordelingen en niet van vertrouwen. Op 13 september 2022 is er een manifest 
aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een 
oproep aan volksvertegenwoordigers, zorgverzekeraars én gemeenten: ga uit van vertrouwen en bied 
mensen maatwerk in een responsief zorgsysteem.1  
 

 
Doel bespreking:  
De commissie beeldvormend te informeren over de werkwijze van de gemeente Noordoostpolder ten 
aanzien van indicatiestellingen Begeleiding Wmo met als doel in de commissie te bespreken wat er 
nodig is om de gemeente te laten werken vanuit vertrouwen, zoals bedoeld in het Manifest 
‘Menswaardige zorg voor elke burger’.  
 
Daarbij in ieder geval graag ingaan op de volgende onderwerpen: 

• Kaders, beleid en protocollen voor indicatiestellingen Wmo met name voor inwoners die 
chronisch ziek zijn en al jaren zorg / hulp ontvangen. 

• Wat is er nodig om de gemeente meer te laten werken vanuit vertrouwen.  

• Informatie over het zijn van een pilotgemeente responsief werken (Wmo). 
 

 
Beschrijf wanneer de bespreking naar uw mening succesvol is verlopen: 
De commissie beeldvormend is geïnformeerd over de werkwijze van de gemeente Noordoostpolder in 
de uitvoering van indicatiestellingen voor Begeleiding Wmo aan de hand waarvan de gemeenteraad 
kan bepalen hier verder actie op in te zetten (bijvoorbeeld middels een motie over responsief werken 
vanuit vertrouwen).  
 

 
Wat verwacht u van het college:  

• Een presentatie aan de commissie over de werkwijze in Noordoostpolder, inclusief 
bovenstaande aandachtspunten.  

 

 
Voorgestelde wijze van bespreking: 

 
- Korte toelichting op het agendaverzoek door de indiener(s) 
- Nadere informatie door het college 

 
1 Manifest vraagt om menswaardige zorg voor iedere burger | Movisie 

https://www.movisie.nl/artikel/manifest-vraagt-om-menswaardige-zorg-iedere-burger


- Onderlinge discussie 
- Samenvatting door indieners en conclusies 
- Conclusie door de voorzitter  
 

NB. Aan de informatieverstrekking en de informatie-uitwisseling worden geen besluitvormende of 
bindende uitspraken ontleend. 
 

  


