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Vragen GroenLinks mbt WMO-nota (+ mantelzorgbeleid) 
 
De groep mantelzorgers die zwaar belast zijn is groot en groeit gestaag.  
1 Waarom wordt in de nota mantelzorgbeleid gekozen voor zo’n laag ambitieniveau 
(contact met 100 mantelzorgers extra per jaar)? 
De ondersteuning richt zich op de mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken. Niet alle 
mantelzorgers hebben ook behoefte aan ondersteuning. 
 
2 Kan met deze insteek geborgd worden dat het systeem mantelzorg overeind blijft? 
Ja 
 
3 Is de kans niet groot dat door overbelasting naast de oorspronkelijke zorgbehoeftige 
straks ook de mantelzorgers een beroep op algemene en individuele voorzieningen? (we denken 
hierbij met name aan de partners van bejaarde zorgvragers). 
Gebeurt al vanaf de invoering van de Wmo en daarvoor. Mantelzorg verlenen staat los van de 
individuele voorzieningen. Zij kunnen zelf ook een hulpmiddel nodig hebben omdat zij 
beperkingen hebben. Bij hulp bij het huishouden wordt het werk rekening gehouden met de 
mantelzorger en diens belastbaarheid. Dan wordt bij de indicatie toch het werk van de 
mantelzorger meegenomen in de indicatie. Mocht de mantelzorger uitvallen dan kan redelijk 
eenvoudig het aantal uren hulp opgewaardeerd worden en is geen nieuwe indicatie nodig. 
 
Uit het onderzoek onder 300 bekende mantelzorgers komt naar voren dat een derde van deze 
groep behoefte heeft aan financiële steun.  

4 Hoe helpt de gemeente deze mensen? 
De gemeente verleent geen financiele steun aan mantelzorgers. Via de AWBZ wordt wel jaarlijks 
een mantelzorgcompliment uitgekeerd aan mantelzorgers, waarvan de zorgvrager en AWBZ 
indicatie heeft. 
 
welke gevolgen heeft het verlies van het PGB voor zorgbehoeftigen en mantelzorgers in 
Leiderdorp?   Het verlies van de PGB speelt met name bij de AWBZ functies. Voor de PGB 
extramurale begeleiding is een overgangsperiode ingelast tot aan de overdracht aan de 
gemeenten. De gemeenten kunnen dan zelf kiezen of zij voor de begeleiding een PGB willen 
verstrekken. De PGB binnen de AWBZ wordt omgezet naar Zorg in Natura. Welke gevolgen dit 
voor mantelzorgers gaat hebben is niet goed te overzien. Het gaat bij de functie verpleging, 
verzorging en behandeling wel om specifieke zorg, die niet direct mantelzorg gerelateerd zijn.  
 

5 Wat zijn de gevolgen van de wijziging in de PGB regeling voor vragen om zorg en 
ondersteuning die gemeente mag verwachten (in financieel EN organisatorisch 
opzicht)? 



 

 

We zijn met de decentralisatie in de fase van het verzamelen van alle gegevens. Eind 
december geeft het ministerie aan dat dit rond moet zijn door het Bureau Jeugdzorg en het 
zorgkantoor, zodat gemeenten weten voor welke opgave ze staan, financieel en in 
organisatorisch opzicht. Ondertussen wordt zowel intern binnen de gemeente gewerkt aan 
het invullen van het projectorganisatie alswel binnen Holland Rijnland. De bestuurders (PHO 
SA) hebben afgesproken half februari met een visie op de drie transities te komen. Diverse 
werkgroepen worden regionaal  ingericht om een aantal vraagstukken verder uit te werken 
voor ons als gemeenten en regio. 

 
In het mantelzorgbeleid worden groepen mantelzorgers onderscheiden, meestal obv. de 
zorgbehoefte van de zorgvrager. Een uitzondering vormen de jeugdige mantelzorgers. Er wordt 
echter nergens ingegaan op de groep (hoog) bejaarde mantelzorgers. Deze groep is om 
verschillende redenen erg kwetsbaar en veel minder geneigd/in staat om met zorgbehoefte en 
problemen naar ‘de instanties’ te stappen. 
Dit is een groep die door de huidige organisaties het meest bereikt wordt. 
 
6 Hoe groot is de groep (hoog) bejaarde mantelzorgers in Leiderdorp? 
Aantal 75+ ers in Leiderdorp bedraagt in 2011 totaal 2034 
 
7 Welke acties worden ondernomen om met hen in contact te komen? 
Door het Welzijnsbezoek 75+ uitgevoerd door Stichting Pluspunt, worden alle 75+ ers van 
bezocht voor informatie over de zorg en welzijnvoorzieningen in Leiderdorp e.o. Mochten er 
specifieke vragen en/of problemen zijn, wordt een afspraak gemaakt met de ouderenadviseur. 
 
De beleidskeuze voor meer algemene voorzieningen en minder individuele voorzieningen leidt in 
de eerste jaren mogelijk tot een besparing op de kosten individuele voorzieningen. Dit kan meer 
een effect zijn van uitstel dan van afstel van de vraag naar individuele voorzieningen.  
Beide is mogelijk. Door meer aan te sluiten bij de mogelijkheden die de aanvrager ziet en de 
wensen en behoeften van de aanvrager kan zowel sprake zijn van uitstel als van afstel. 
 

8 Is in beleid en begroting rekening gehouden met het naijl-effect bij de kosten voor 
individuele voorzieningen (dus een stijging van deze kosten naar het huidige niveau of 
hoger door vergrijzing)? 

We richten ons op het gelijk houden van de uitgaven die gemiddeld worden uitgegeven door 
gemeenten met vergelijkbare grote binnen de benchmark. De vergrijzing vertalen naar meer 
vraag is te simpel en doet geen recht aan de praktijk. Voor een eventuele doorberekening voor 
de individuele voorzieningen naar de toekomst zullen ook andere parameters moeten worden 
meegenomen: inkomen, woningbestand ( levensloopbestendig/ seniorenlabel) etc. 
 
De structurele kosten voor het mantelzorgbeleid worden gedekt door een structurele 
kostenverlaging op individuele voorzieningen.  
9 Hoe valt te onderbouwen dat de genoemde kostenverlaging voldoende groot EN 
structureel blijvend is en daarmee de uitvoering van het mantelzorgbeleid gedekt wordt? 
In de afgelopen drie jaar blijkt dat er op het budget individuele voorzieningen over wordt 
gehouden.  Op basis van de cijfers van de afgelopen drie jaar is voor 2012 zijn de uitgaven voor 
individuele voorzieningen reeeler begroot.. Mochten er onverwachts uitschieters zijn, kunnen 
deze in eerste instantie worden opgevangen door de Wmo reserve en als deze van structurele 
aard zijn, zal heroverweging moeten plaatsvinden binnen het Wmo beleid. 
 
WMO nota: 
De nadruk op participatie en meedoen in de Nota verdringt de zorgvraag helemaal naar de 
achtergrond. Toch blijft de zorgvraag de meer urgente en duurdere vraag. 
De beleidswens is ‘intensief inzetten op sociale netwerken als pijler van de WMO’. Deze wens 
staat haaks op de feitelijke sociale ontwikkeling die gekenmerkt is door steeds verder gaande 



 

 

individualisering en individuele netwerken die steeds minder op de woonplaats en het gezin 
gebaseerd zijn. 
10 Kan de gemeente onderbouwen dat de sociale netwerken het beroep zullen dragen dat 
met dit beleid op ze gedaan wordt? 
Nee, dit is niet wetenschappelijk te onderbouwen. Wel blijkt dat mensen nog steeds iets over 
hebben voor anderen en zich voor hun directe  omgeving willen inzetten. De Wmo is nadrukkelijk 
geen zorgwet, maar een participatiewet! 
 
Het beroep dat met het nieuwe WMO-beleid op sociale netwerken wordt gedaan is groot. 
De draagkracht van de netwerken van een zorgvrager en zijn mantelzorger is per geval 
verschillend en moeilijk in kaart te brengen of te meten.  
11 Hoe wordt voorkomen dat de inschatting van wat nog wel via dit netwerk kan en wanneer 
externe/professionele hulp nodig is, de schijn van willekeur krijgt? 
In onderling overleg met de hulpvrager en door afspraken te maken wat te doen als het niet 
werkt of lukt. 
 

12 Hoe voorkomen we dat nodige externe/professionele hulp niet gegeven wordt omdat 
het jaarbudget op is? 

Op de terreinen die genoemd worden in het compensatiebeginsel heeft de gemeente een 
compensatieplicht. Dus is er ook sprake van een openeind financiering. 
Mochten budgetten niet toereikend zijn moet heroverweging van beleid plaatsvinden.  
 
 
Wijkgericht werken richt zich als gevolg van de beleidsnota Verder met Wijkgericht werken op de 
aspecten (beheer) openbare ruimte en sociale veiligheid. De WMO-nota beoogd de rol van 
wijkgericht werken wezenlijk te verbreden. 
13 Is hier sprake van integrale beleidsontwikkeling of is dit raakvlak uit de nood geboren? 
De beoogde beleidswijziging wordt niet nader toegelicht, noch naar de raad noch naar de burger.  
We willen alleen gebruik maken van de contacten die er al in de wijkoverleggen zijn met 
bewoners uit de wijken. Zij signaleren zaken ook op sociaal terrein.  
14 Is de beleidswijziging afgestemd met de bestaande wijkoverleggen en de betreffende 
wethouder? Zijn de deelnemende buurt- en wijkverenigingen gekend in de beoogde wijziging? 
Door de wijkregisseur is aangegeven dat er nog niet met de wijkoverleggen over gesproken is, 
maar dit in de eerst volgende wel zal gebeuren. 
 
Voorgesteld wordt dat burgers, buurten en wijken via het wijkoverleg subsidie kunnen aanvragen 
voor initiatieven de het WMO-beleid aanvullen. Voorwaarde is dat vanuit de aanvragers ook een 
bijdrage in de kosten geleverd wordt. Buurt- en wijkverenigingen hebben doorgaans geen of zeer 
geringe middelen.  
15 Hoe realistisch is deze insteek? 
Met bijdrage wordt bedoeld vrijwillige inzet.  
16 Wat moeten we precies verstaan onder ‘wijk- en welzijnsvoorzieningen’? 
Voorzieningen in de wijk (ontmoetingsplekken e.d.) en welzijnsvoorzieningen zijn voorzieningen 
die bijdrage aan het algemeen welzijn ( zie de opsomming van de mogelijke organisaties bij 
vraag 26. 
17 Wanneer zal er een overzicht zijn van de gevolgen van de overheveling van extramurale 
zorg voor het gemeentelijke WMO-beleid en –budget? 
Naar verwachting in het eerste kwartaal 2012. In de meicirculaire zal het rijk ook meer aangeven 
over het budget dat naar gemeenten komt en de verdeling 
 
18 Hoe wordt de kwaliteitsbewaking van de WMO-uitvoering georganiseerd en geborgd? 
OP verschillende wijzen wordt de kwaliteitsbewaking nu georganiseerd. Zo past het Wmo loket 
intercollegiale toetsing plaats bij de indicatiestelling. Binnen verschillende aanbestedingen op het 
terrein van de Wmo voorzieningen is de kwaliteitsbewaking meegenomen. Verder wordt er 
jaarlijks een algemeen klant tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder klanten van de 



 

 

individuele voorzieningen. Met steeds meer grote gesubsidieerde organisaties zullen ook 
afspraken gemaakt worden over de meting van kwaliteit indien ze dit niet al doen, want veel 
organisaties zijn al gecertificeerd. 
19 Wanneer en wordt besloten door welke instantie de gesprekken over de vraag achter de 
vraag gevoerd worden? Welke criteria zijn doorslaggevend bij deze keuze? 
Wordt in 2012 uitgewerkt. 
 
20 Waarop berust de aanname dat een bedrag van EUR 20.000,- /jaar toereikend is om 
‘zeer problematische hulpvragen’ op te lossen? 
Er wordt in eerste instantie gekeken of de hulp geboden kan worden verleend vanuit reeds 
bestaande afspraken met organisaties. Indien dit niet het geval is en de hulp op korte termijn 
nodig is eventueel tijdelijk om de toeleiding naar de reguliere hulp ingang te zetten, wordt op 
maat een stuk begeleiding ingekocht. Het is een soort noodpot. 
 
21 Op basis van welke criteria wordt een beroep gedaan op dit noodbudget? 
Hoe gaat de gemeente om met zeer problematische hulpvragen (die aan deze criteria voldoen) 
als het noodbudget opgebruikt is? 
Zie bovenstaande antwoord. Er is geen limitatief lijst met criteria te geven, omdat er vaak sprake 
is van een uitzonderlijke situatie. 
 
22 Waarop is de aanname gebaseerd dat ‘vraaggerichte passende compensatie’ minder 
gaat kosten dan voorheen gebruikelijke manier van zorgverstrekking? 
Omdat dit uit de pilots van de kanteling in het land blijkt. Voorliggende voorzieningen zijn vaak 
goedkoper dan de individuele voorzieningen. 
 
23 Wanneer heeft een zorgvrager regie over zijn eigen leven, en wanneer niet meer? 
Dat zal per persoon verschillen. Soms kan je op onderdelen de regie even kwijt zijn, soms op 
meerdere terreinen ( denk aan dak- thuislozen)  
 
24 Wie stelt de betreffende indicatie op basis van de criteria ICF? 
De Wmo consulenten in samenspraak met de ergotherpeuten en bij complexe situaties, waarbij 
ook medische gegevens geïnterpreteerd moeten worden de MO Zaak (voorheen CIZ). 
 
De septembercirculaire is al geruime tijd bekend.  
25 Wat zijn de gevolgen van de circulaire voor de stelselwijziging in de WMO en de te 
verwachten kosten (met name het wegvallen van grote delen van het PGB)? 
Het wegvallen van de PGB geld niet voor de Wmo en ook niet voor de extramurele begeleiding 
(overgangsregeling tot aan de overheveling naar gemeenten) In de septembercirculaire is een 
voorbereidingsbudget voor de decentralisatie bekend gemaakt. 
 
De nota geeft aan dat de gemeente kiest voor ‘voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. 
Dit zorgt ervoor dat mensen meer mogelijkheden krijgen om elkaar tegen te komen en/of te 
ontmoeten.’ 
26 Wat voor voorzieningen worden hier bedoeld?  Welzijnswerk, bureau rechtshulp 
algemeen maatschappelijk werk, inloophuis psychiatrie, meldpunt huiselijk geweld, bibliotheek 
e.d. 
 
27 Valt hieronder bijvoorbeeld een buurthuiskamer of een ander fysiek ontmoetingsplek?  
Dat kan er ondervallen. 
 
Het aangehaalde voorbeeld van de gemeente Kerkrade noemt o.a. het belang van een 
buurtnetwerk.  
 
 
28 Hoe ziet een buurtnetwerk volgens het WMO-beleid in Leiderdorp uit? 



 

 

Een buurtnetwerk kan een zelf georganiseerd netwerk(je) in de (directe) omgeving zijn. 
 
Het beleid lijkt erop aan te sturen dat maatschappelijk opbouwwerk op verzoek en gedragen door 
de burger geleverd wordt. De hiervoor beschikbare middelen zijn zeer beperkt. Door de aanpak 
die uitgaat van de vraag en zelforganisatie van burgers is er een reële kans dat dit opbouwwerk 
juist in de buurten met minder cohesie en met bewoners met slechtere gezondheid niet van de 
grond komt. De beter geëquipeerde buurten komen makkelijker aan hun trekken. 
29 Waarom wordt niet gekozen voor gestructureerd maatschappelijk opbouwwerk om de 
sociale cohesie in de buurten te stimuleren die er de meeste behoefte aan hebben? Ook dit kan 
met de burger samen gedaan worden. 
Is politieke vraag. 
30 Wat houdt een ‘sociale kaart’ van Leiderdorp precies in? 
Een digitaal overzicht van organisaties en activiteiten in Leiderdorp en regio. 
31 Welke kosten zullen hiermee gemoeid zijn? 
We willen zoveel mogelijk gebruik maken van reeds bestaande sociale kaarten die er zijn en 
zullen dit nader onderzoeken. 
32 Wat is de meerwaarde ten opzicht van een adressboekje en informatie over de 
betreffende instellingen voor sociaal/maatschappelijk werk? 
De bredere zoekfunctie en de nadere specificaties van de activiteiten en de links. 
 
33 Is de maatregel ‘een vangnet voor iedereen’ geïntegreerd in de opzet van het regionale 
veiligheidshuis? 
Veiligheidhuis is vooral in beeld bij nazorg ex-gedetineerden. Vangnet voor iedereen beslaat een 
veel bredere terrein, verslavingszorg, vrouwenopvang, meldpunt huiselijk geweld, Openbare 
geestelijke gezondheidszorg, dak- thuislozenzorg, etc. 
 

34 Waarom worden huisartsen niet betrokken bij de verschillende 
signaleringsoverleggen? (in andere gemeente wordt dit wel gedaan) 

De huisartsen zullen zeker voor de platformbijeenkomsten worden uitgenodigd. 
 
Het vrijwilligersbeleid wordt meegenomen in de begroting van het WMO-beleid terwijl de nota 
vrijwilligersbeleid nog niet beschikbaar is en straks ook niet aan de raad ter besluitvorming 
voorgelegd wordt. Hierdoor is volledig ontransparant wat er besloten wordt. Een democratische 
controle op de inhoud van het beleid is onmogelijk. 

35 Waarom is voor deze aanpak gekozen? 
Noodgedwongen. Door tijdsdruk en ongepland extra werk is de vrijwilligersnota vertraagd. 

 
 


