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1B Wet maatschappelijke ondersteuning (1e
 concept) 

 
Inleiding 
 
Wij willen in de beleidsperiode 2011-2015 door middel van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning burgers stimuleren zoveel 
mogelijk te participeren in de samenleving. 
 
De uitvoering van de Wmo willen wij vormgeven op een vijftal programma’s: 

1. Samenleven in buurt of wijk 
2. Een veilige geborgen jeugd 
3. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers 
4. Meedoen makkelijker maken 
5. Een vangnet voor iedereen. 
 

Doel: In 2012-2015 worden burgers door middel van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning gestimuleerd zo lang mogelijk de 
regie over het eigen bestaan te voeren. Dit doen zij door zoveel mogelijk te participeren in de samenleving 

Smartdoel 1. In 2012-2015  
bevorderen van 
samenleven in de 
buurten en wijken door 
het vergroten van 
beschikbaar budget 
voor buurtinitiatieven 

2a. In 2015 is het 
aanbod in het kader 
van de 5 
gemeentelijke 
functies lokaal 
preventief 
jeugdbeleid integraler 
en versterkt t.o.v. 
2009. 
2b. In 2012 is het 
aanbod aan (lokale) 
opvoed- en 
ondersteuning divers 
en sluit aan bij de 
behoefte van de 
doelgroep. 
2c. Door ontwikkelen 
CJG
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3. In 2012 tot 2015 800 
mantelzorgers met 
mantelzorgondersteuning 
bereiken en versterken van 
de vrijwilligersondersteuning 

4. Het versterken van de 
algemene welzijnsvoorzieningen 
en de eigen kracht en sociale 
netwerk van burgers, die 
voorliggend zijn aan een 
individuele voorzieningen. 
Hierdoor het kostenniveau van de 
individuele voorzieningen gelijk te 
houden aan de jaarlijks financiële 
stijging in de Wmo benchmark.  

5. Verbeteren en 
behouden van zorg, 
preventie en opvang 
wanneer mensen zelf niet 
langer de regie over hun 
eigen bestaan kunnen 
voeren. 

 

                                                 
1
 Voor het preventief jeugdbeleid en jeugdgezondheidszorg is in de begroting 2012 een apart programmadeel opgenomen 1D. 
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Activiteiten 1a. Versterken 
wijkoverleggen door 
op basis van sociale 
thema’s organisaties 
bij wijkoverleg uit te 
nodigen 

2a1 en 2b1. 
Ondersteunen 
maatschappelijke 
organisaties voor 
uitvoering opvoed- en 
opgroeimogelijkheden 
2b2.2. Inkopen van 
maatwerkproducten 
jeugdgezondheidsorg 
bij de RDOG HM 
2c2.1 Opzetten 
registratiesysteem in 
het CJG 
2c2.2 Koppeling CJG 
en ZAT’s 

3a. Ontwikkelen 
mantelzorgkaart en jaarlijks 
speciale aandacht voor het 
bereik van een specifieke 
groep: mantelzorgers van 
GGZ- cliënten, werkende 
mantelzorgers en jonge 
mantelzorgers 

4a. Per 2013 te gaan werken met 
een ‘gekantelde’ Wmo 
verordening en in 2012  de 
werkwijze te implementeren 
binnen Wmo loket e.a. 

5a. Implementeren van de 
decentralisatie 
extramurale begeleiding 
uit de AWBZ per 2013  

 1b. Vergroten budget 
naar 50.000,- p/j en 
bekendheid van het 
budget voor 
initiatieven vanuit 
burgers en/of in 
samenwerking met 
organisaties  

 3b. Versterken samenwerking 
tussen de drie 
mantelzorgondersteunings-
organisaties door afstemming 
aanbod, gezamenlijke 
initiatieven, afspraken en 
meten van de kwaliteit, 
uitwisseling kennis. 

4b. Voorliggende 
welzijnsvoorzieningen te 
versterken met budget dat binnen 
de individuele voorzieningen 
overblijft, om hiermee de vraag 
naar individuele voorzieningen te 
beperken. 

5b. Realiseren convenant 
voorkoming huisuitzetting 
in 2012 

   3c. Realiseren en uitvoeren 
digitale vrijwilligersvacature 
bank en verzorgen van 
cursusaanbod ter 
ondersteuning van 
vrijwilligerswerk 

4c. In 2012 Woonvisie voor de 
toekomst uitwerken waarin zorg 
en welzijnsvisie worden 
meegenomen. 

 

   3d. Toekennen jaarlijks 
vrijwilligersprijs van € 2.000,- 

4d. Realiseren van plan van 
aanpak in 2012 voor het 
vergroten van activiteiten ten 
gevolge van de vergrijzing en de 
extramuralisering van 
doelgroepen en de decentralisatie 
van de “extramurale begeleiding’ 
en aanvullende maatregelen 
vanuit de AWBZ naar de 
gemeente.  
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Prestatie 
indicatoren 

Jaarlijks worden 
meer dan 3 
initiatieven die 
vanuit de 
buurten/wijken 
worden 
ondernomen 
gehonoreerd. 

Het percentuele 
aantal indicatie door 
Bureau Jeugdzorg is 
in 2005 t.o.v. 2009 
met 0,5% vermindert. 

Aantal bereikte mantelzorgers 
door organisaties moet tussen 
2012 t/m 2015 jaarlijks stijgen 
met 125. 
 
Subsidies die verstrekt worden 
voor uitvoering van de 
basistaken 
mantelzorgondersteuning. 
 
Peiling effect 
vrijwilligersondersteuningsbeleid  
in 2014 d.m.v. enquête. 

Jaarlijks financiële stijging 
uitgaven binnen Wmo benchmark 
op het terrein van de individuele 
voorzieningen 

Voor 2013 operationeel 
zijn voor nieuwe 
aanvragen begeleiding 
binnen de Wmo. 
Vanaf 2014 voor alle 
bestaande klanten. 
In 2012 werken conform 
het  convenant 
voorkoming huisuitzetting 
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Wat willen we bereiken? 
 

1. Samenleven in buurten en wijken 
Wij willen dat meer burgers met initiatieven komen die het samenleven in wijk en buurten versterken. Hiertoe hebben wij 
beschikking over een budget die voor goede ideeën die bijdragen aan ondersteuning van kwetsbare ouderen of zorgen voor  
verbinding tussen doelgroepen (jongeren, ouderen, gehandicapten, psychiatrische patiënten, mantelzorgers, allochtonen etc.), 
maar ook voor een leuk evenement voor de hele buurt kan worden ingezet.  
 
2. Een veilige geborgen jeugd ( programma 1D) 
2a. Versterken aanbod vijf gemeentelijke functies preventief jeugdbeleid 
De gemeente is in het kader van het preventief jeugdbeleid verantwoordelijk voor informatie en advies, signalering, toeleiding naar 
hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. Het huidige aanbod is geen integraal op elkaar afgestemd aanbod. 
Vanaf 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten. In de periode 2012-2015 willen we toewerken naar een steviger en 
integraler aanbod van de vijf functies in het preventief jeugdbeleid zodat het voorliggende aanbod goed geregeld is en de instroom 
in de jeugdzorg voorkomen wordt. 
 
2b Divers en (vraaggericht) aanbod opvoed- en opgroeiondersteuning 
In het verleden werd opvoed- en opgroeiondersteuning met name aanbodgericht ingezet. Van gesubsidieerde organisaties (gericht 
op opvoed- en opgroeiondersteuning) wordt verwacht dat zij meer aansluiten bij en/of anticiperen op de wensen en behoeftes van 
ouders, opvoeders en jongeren. Een bepaalde mate van flexibiliteit in het vraaggerichte aanbod is daarom wenselijk. 
 
2c. Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin 
In 2011 is het CJG officieel gestart. Met het CJG willen we de versnippering binnen de jeugd(gezondheids)zorg tegengaan en de 
samenwerking tussen organisaties bevorderen. In 2012 willen we (onder leiding van de CJG coördinator) het CJG verder vorm 
geven en zorgen dat het CJG goed functioneert, zowel naar de klant als organisatorisch. 
 
 
3. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers 
Wij willen met de ondersteuning die er voor mantelzorgers is meer mantelzorgers bereiken. Dit doen wij door te zorgen voor 
voldoende aanbod mantelzorgondersteuning, vergroten bekendheid van het aanbod en ieder jaar een specifieke groep 
mantelzorgers te bereiken. Door de ondersteuning kunnen mantelzorgers de zorg voor een naasten langer volhouden. 
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Wij willen het vrijwilligerswerk versterken door het realiseren van een digitale vrijwilligersvacaturebank, het aanbieden van een 
gevarieerd cursusaanbod  en de waardering voor de inzet van vrijwilligers versterken door jaarlijks beschikbaar stellen van een 
vrijwilligersprijs. 
 
4. Meedoen makkelijker maken 
Wij willen de wijk- en welzijnsvoorzieningen versterken en burgers meer aanspreken op hun mogelijkheden, waardoor er een 
minder groot beroep hoeft te worden gedaan op de duurdere individuele voorzieningen. Wij verwachten dat daarmee de uitgaven 
voor de individuele voorzieningen niet groter zullen worden dan de groei van de uitgaven voor individuele voorzieningen in de Wmo 
benchmark, waarin onze gemeente vergeleken wordt met andere gemeente met een vergelijkbaar aantal inwoners. 
 
5. Een vangnet voor iedereen 
Wij willen er voor zorgen dat degene die niet voor zich zelf kunnen zorgen via een vangnet worden opgevangen. Goede (zorg) 
netwerken, afspraken voorkoming huisuitzetting en subsidiëren van activiteiten op het gebied van de openbare geestelijke 
gezondheidszorg en inzet van ‘ondersteunende’ begeleiding vallen hieronder. Voorts zullen wij vanaf 2013 nieuwe aanvragen 
‘extramurale begeleiding’ binnen de Wmo gaan uitvoeren en vanaf 2014 alle bestaande begeleidingscliënten binnen de AWBZ 
overgeheveld krijgen naar de Wmo. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
 
1.1 Versterken wijkoverleggen en vergroten budget voor initiatieven vanuit burgers/organisaties 
De wijkoverleggen leveren een platform waarin initiatieven op het sociale terrein kunnen worden geïnitieerd eventueel in 
samenwerking met organisaties, door de beschikbare wijkbudgetten bij elkaar te vegen en te vergroten naar €50.000,- kunnen wij 
een bijdrage leveren aan deze initiatieven. 
 
2.1 a en 2.1 b Ondersteuning organisaties voor opvoed- en opgroeiondersteuning 
De gemeente financiert maatschappelijke organisaties om aan haar vijf gemeentelijke taken lokaal preventief jeugdbeleid te 
voldoen. Voorzieningen als het Jeugdmaatschappelijk werk, het Jeugd preventieteam, voorlichtingsbijeenkomsten in het onderwijs 
door Bureau Halt worden met financiële ondersteuning van de gemeente uitgevoerd. 
 
2.2 b. Versterken aanbod vijf gemeentelijke functie preventief jeugdbeleid 
De gemeente voert de regie over het CJG waarbinnen de vijf gemeentelijke functies tot uiting komen. Er worden informatie en 
advies geboden, er vindt signalering plaats en licht pedagogische ondersteuning. Indien nodig wordt verwezen naar specialistische 
zorg en/of wordt de zorg gecoördineerd. De gemeente voert de regie over het CJG en financiert maatschappelijke organisaties die 
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in het CJG zijn ondergebracht. Met de organisaties worden afspraken gemaakt over uitvoering van de taken binnen het preventief 
jeugdbeleid ( zie ook 1.1). 
 
2.3 b. Inkopen maatwerkproducten jeugdgezondheidszorg 
De RDOG Hollands Midden voert namens de gemeente wettelijke taken voor de jeugdgezondheidszorg uit. Alle kinderen 0-19 jaar 
ontvangen hiermee dezelfde basiszorg. Aansluitend op de basiszorg neemt de gemeente in 2012 ‘aanvullende diensten’ af. Dit zijn 
maatwerkproducten die zijn afgestemd op het lokaal jeugd-, onderwijs- en gezondheidsbeleid. De maatwerkproducten kunnen (per 
jaar) verschillen. Het gaat onder andere om cursusaanbod rondom opvoedingsondersteuning. 
 
2.1 c  Opzetten registratiesysteem CJG 
Zowel voor professionals in het CJG als voor de gemeente ( management en stuurinformatie) is een duidelijke registratie binnen 
het CJG van belang. Op dit moment registreren de organisaties in het CJG nog op hun eigen manier en binnen een eigen systeem. 
Bestuurlijk is het van belang te weten met welke vragen mensen het CJG binnenlopen, hoe vaak mensen binnenlopen, hoe vaak 
het voorkomt dat mensen worden doorverwezen en naar wie, etc. Het afstemmen van de registratie in het CJG wordt in 2012 
opgepakt. Dit gebeurt in samenhang met de regio(gemeenten) omdat de organisaties in het CJG veelal regionaal georganiseerd 
zijn. Enige mate van uniformiteit in afspraken met regiogemeenten over registratie in de CJG’s is wenselijk en maakt vergelijking 
onderling mogelijk. 
 
2.2c. Koppeling CJG en ZAT’s 
In het kader van efficiëntie en effectief overleggen wordt ( onder leiding van de CJG coördinator) in 2012 toegewerkt naar een 
integratie van het casuïstiekoverleg in het CJG en de zorgadviesteams (ZAT’s). 
 
 
3.1 Vergroten bereik van mantelzorgers  
Mantelzorger zijn niet altijd bekend  van het feit dat zij mantelzorger zijn en van het aanbod dat hen kan ondersteunen. Door de 
mantelzorgkaart willen wij mantelzorgers hierover informeren.  Daarnaast willen wij door de drie 
mantelzorgondersteuningsorganisaties  intensiever te laten samenwerken en het aanbod af te stemmen, het 
ondersteuningsaanbod voor een groter groep inzetbaar maken.  Daarbij zal ieders specifieke deskundigheid op het gebied van een 
aantal specifieke doelgroepen en/of ondersteuningactiviteiten worden gebruikt. Gezien het steeds meer terugtrekken van de 
landelijke en lokale overheid op het terrein van zorg, zal in de toekomst een steeds groter beroep worden gedaan op 
mantelzorgers. 
 
3.2. Versterken en waarderen vrijwilligerswerk 
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We willen het vrijwilligerswerk versterken door het realiseren van een digitale vrijwilligersvacaturebank en het aanbieden van 
cursussen die bijdrage aan het verbeteren van de werving van vrijwilligers, behouden van vrijwilligers, het beter uitvoeren van 
vrijwilligerstaken en gericht op het verkrijgen van financiële middelen voor het uitvoeren van de activiteiten van de 
vrijwilligersorganisaties. Jaarlijks willen we een groep vrijwilligers in het zonnetje zetten door hen via een vrijwilligersprijs extra te 
waarderen. 
 
4.1 Versterken van algemene welzijnsvoorzieningen en de eigen kracht en sociale netwerk van de burger. 
Door de gekantelde werkwijze in te voeren, waarbij nadrukkelijker met de burger gekeken wordt wat zij zelf kunnen en op welke 
terreinen een vorm van ondersteuning nodig, vanuit een van de algemene welzijnsvoorzieningen en/of vanuit de individuele 
voorzieningen wordt maatwerk geleverd op het participatieniveau van de burger. In 2013 zal de Wmo verordening die recht doet 
aan de kantelinggedachte worden ingevoerd en de werkwijze van het loket hierop worden aangepast. Om beter aan te sluiten bij de 
situatie van de burger zal welzijnsvoorzieningen die burgers kunnen ondersteunen bij de participatie versterkt worden, waardoor de 
vraag naar een duurdere individuele voorziening zou kunnen afnemen. 
 
4.2 Uitwerken van een woonvisie. 
Wij willen aansluitend aan het woonbehoefte onderzoek een woonvisie voor de gemeente beschrijven voor de komende jaren. 
Vanuit de Wmo zal daar vooral een bijdrage worden geleverd hoe om te gaan met de toekomstige vraag naar zorg en welzijn in 
relatie tot wonen.  
 
4.3 en 5.1 Verbeteren en behouden van zorg, preventie en opvang voor mensen die niet lager zelf de regie over het eigen 
bestaan kunnen voeren. 
We willen de decentralisatie van de ‘extramurale begeleiding’ vanuit de AWBZ voor 1/1/ 2013 implementeren voor de nieuwe 
aanvragen en vanaf 2014 voorbereidt zijn op alle bestaande cliënten begeleiding die vanuit de AWBZ  naar de gemeente komen. 
Daarbij krijgt de gemeente ook te maken met nieuwe doelgroepen (dementerenden, verstandelijk gehandicapten, zintuiglijk 
gehandicapten etc.). Voor burgers die te maken krijgen  een eventuele huisuitzetting, willen we met de Stadsbank, Rijnhart Wonen 
en de GGD afspraken maken ter voorkoming van huisuitzetting. Voorts zullen doormiddel van subsidies en aantal regionale 
voorzieningen voor deze doelgroepen behouden. 


