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Onderwerp
Beleidsplan Wmo 2015 en Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen
2015

Steenbergen; 16 september 2014

Aan de raad,
1.

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke
ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Doel hiervan is dat
meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen. De maatschappelijke
ondersteuning die gemeenten nu al bieden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt
per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op het gebied van begeleiding, kortdurend verblijf,
beschermd wonen en daarnaast moet hulp bij het huishouden anders worden vormgegeven. Deze
onderwerpen komen in de Wmo terug onder de term maatschappelijke ondersteuning. Om dit te regelen
komt er een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning: de Wmo 2015. Deze wet zal moeten worden
ingevoerd. De Brabantse Wal gemeenten hebben er voor gekozen om de invoering van de Wmo 2015
gezamenlijk uit te voeren. Hiervoor is gezamenlijk het projectplan 'Invoering Wmo 2015 opgesteld'.
In de Wmo is opgenomen dat de gemeenteraden voor 1 november 2014 een beleidsplan voor de
uitvoering van de Wmo en een verordening moeten hebben vastgesteld. Door de gemeenten Bergen op
Zoom, Steenbergen en Woensdrecht is gezamenlijk één concept beleidsplan en één concept verordening
voor de drie gemeenten opgesteld. Voorgesteld wordt om het Beleidsplan Wmo 2015 - 2017 vast te
stellen, de huidige Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2013 in te
trekken en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015 in werking
te laten treden per 1 januari 2015.
2.
Achtergrond
De gemeenten zijn sinds 2007 al verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Op dit moment wordt
samengewerkt met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht om de Wmo 2015 in te voeren.
Naast deze gemeentelijke samenwerking, wordt in het inkoopproces ook nadrukkelijk de samenwerking
gezocht metwelzijns- en zorgaanbieders.
De Wmo 2015 is in juli 2014 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt met ingang van 1 januari 2015
in werking.

3.

Overwegingen

Visie Transities Sociaal Domein
De visie en uitgangspunten voor het sociaal domein zijn reeds vastgelegd in de 'Visie Transities Sociaal
Domein'. Deze nota is in september 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie is uitgewerkt in
de volgende uitgangspunten:
»
Ter inzage ligt:

Eigen kvact

»

Maatwerk

»

Dichtbij

»

Eén gezin, één plan één regisseur

«

Inclusief

In het Beleidsplan Wmo 2015 - 2017 wordt deze visie verder uitgewerkt voor de uitvoering van de Wmo
2015. Deze sluit aan op de beoogde visie uit het sociaal domein. In het Beleidsplan Wmo is dan ook geen
nieuwe visie opgenomen, maar wordt aangegeven wat de gemeente doet op het gebied van de Wmo om
de visie op het sociaal domein uit te voeren. In het Beleidsplan Wmo 2015 - 2017 is dit nogmaals
herhaald en is aangegeven dat het doel bij de uitvoering van de Wmo is te bereiken dat de inwoners van
de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen en meedoen aan de samenleving, waarbij de benodigde ondersteuning wordt uitgevoerd
binnen de hiervoor door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten.
Brabantse Wal
Met het opstellen van één beleidsplan en één verordening voor de drie gemeenten beogen we de
uitvoering van de Wmo in de Brabantse Wal op elkaar af te stemmen, waarbij er wel ruimte blijft voor
lokale invulling.

Uitwerking voorstel
Beleidsplan Wmo 2015 - 2017
De visie en uitgangspunten voor het sociaal domein zijn dus reeds vastgelegd in de Visie transities
Sociaal Domein. In het Beleidsplan Wmo 2015 - 2017 is dan ook geen nieuwe visie opgenomen, maar
wordt aangegeven wat de gemeente doet op het gebied van de Wmo om de visie op het sociaal domein
uit te voeren.
De Wmo 2015 verplicht gemeenten om periodiek een beleidsplan vast te stellen, waarin de
beleidsvoornemens voor de door het college te nemen besluiten of te verrichten handelingen voor de
uitvoering van de Wmo 2015 zijn beschreven . Dit is in het beleidsplan uitgewerkt voor de volgende
thema's:
»
»
»
«
«
»

Eigen kracht
Maatschappelijke ondersteuning
Toegang
Financieel kader
Samenhang overige taken sociaal domein
Samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Per thema is aangeven wat de gemeenten gaan doen om deze onderwerpen uit te voeren. Deze thema's
sluiten aan bij de Visie en de hierin opgenomen visie en uitgangspunten. Daarnaast worden hiermee ook
de onderwerpen benoemd, die volgens de wetgever in het beleidsplan moeten worden opgenomen.
Doordat we de komende jaren werken aan een transformatie is het niet mogelijk om in dit beleidsplan
helemaal te overzien hoe de Wmo de komende jaren wordt uitgevoerd. In het beleidsplan geven we
daarom aan welke acties we de komende jaren willen uitvoeren en hoe we aan de slag gaan om de
uitgangspunten en visies uit de nota's sociaal domein om te zetten naar concrete acties bij de uitvoering
van de Wmo. Het Beleidsplan is geschreven voor de jaren 2 0 1 5 - 2 0 1 7 . Dit biedt de ruimte om in die jaren
de Wmo door te ontwikkelen. Daarnaast is de looptijd hetzelfde als de looptijd van het beleidsplan voor de
Transitie Jeugdzorg. Hierna kan bekeken worden of een gezamenlijk beleidsplan kan worden opgesteld
voor Jeugd en Wmo. De uitvoering van het Beleidsplan moet volgens de Wmo 2015 jaarlijks worden
geëvalueerd.
Verordening
De nieuwe verordening is gebaseerd op de VNG modelverordening. De nieuwe verordening verschilt
dusdanig van de huidige verordening dat een artikelsgewijze vergelijking niet zinvol is. Een overzicht van
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De nieuwe verordening is gebaseerd op de VNG modelverordening. De nieuwe verordening verschilt
dusdanig van de huidige verordening dat een artikelsgewijze vergelijking niet zinvol is. Een overzicht van
de verschillen op hoofdlijnen tussen de huidige en nieuwe verordening is als bijlage bij dit raadsvoorstel
gevoegd. Hierin is ook opgenomen waar de beleidsvrijheid voor de gemeente zit.
Indien de gemeenteraad instemt met de nieuwe verordening, dan moet deze gepubliceerd worden.
Daarnaast worden de inwoners in ieder geval op de hoogte gebracht van de nieuwe verordening
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015 met een persbericht, publicatie hierover op de
gemeentepagina en de gemeentelijke website.
Wmo en Jeugd
Ook voor de Transitie Jeugdzorg moeten een beleidsplan en een verordening worden opgesteld. Deze
documenten worden gelijktijdig ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd als het beleidsplan
en de verordening Wmo. De documenten voor de Transitie Jeugdzorg en voor de Wmo zijn op elkaar
afgestemd. De inhoud van de beleidsplannen verschilt op een aantal punten. Het beleidsplan voor Jeugd
is opgesteld voor 9 gemeenten. Het beleidsplan voor Wmo is opgesteld voor de drie Brabantse Wal
gemeenten. Daarnaast voert de gemeente al sinds 2007 de Wmo uit. Dit betekent dat er minder
"organisatorische" elementen in het beleidsplan Wmo opgenomen hoefden te worden dan in het
beleidsplan voor Jeugd. Dit omdat de uitvoering van de toegang tot de Wmo zal blijven verlopen op de
huidige manier. De VNG heeft geadviseerd om nu niet één verordening voor Jeugd en Wmo te maken. Dit
is dan ook niet gebeurd.
Totstandkoming
De gemeentewet verplicht gemeenten om beleidsplannen en verordeningen ter inzage te leggen.
Hiervoor is het volgende gedaan:
»

Het beleidsplan en de verordening hebben ter inzage gelegen van 10 juli tot 14 augustus 2014.
Tijdens de ter inzage legging zijn reacties ontvangen van Privazorg, tanteLouise, het OOBoZ en de
Wmo-adviesraad van de gemeente Woensdrecht. D j z e reacties zijn bijgevoegd.
»
Op 15 juli 2014 is een inspraakbijeenkomst gehouden voor de klankbordgroep Wmo 2015 en het
burgerpanel Bergen op Zoom. Aan de leden van het burgerpanel is gevraagd wie wilde meedenken
over de Wmo 2015. De leden die zich hiervoor hebben aangemeld, zijn uitgenodigd voor de
bijeenkomst op 15 juli 2014. Het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bij dit raadsvoorstel
gevoegd.
» Op 17 juli 2014 is een inspraakbijeenkomst gehouden voor diverse organisaties. Het verslag van
deze bijeenkomst is eveneens als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.
De resultaten van de ter inzage legging en de inspraakbijeenkomsten zijn verwerkt in de bijgevoegde
memo. Hierin is ook aangegeven wat er met de inspraakreacties is gedaan.
De adviesraad MO is op 8 september gevraagd een advies uit te brengen over het beleidsplan Wmo 2015
en de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015.
Daarnaast is in september 2014 ter voorbereiding op de besluitvorming over het beleidsplan en de
verordening een presentatie gegeven in de gemeenteraad.

Met het opstellen van het Beleidsplan Wmo 2015 en de Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning 2015 wordt voldaan aan de artikelen 2.1.2 en 2.1.3 van de W m o 2015, waarin is bepaald
dat er periodiek een beleidsplan moet worden opgesteld en dat er een verordening moet worden
vastgesteld. Daarnaast wordt hiermee voldaan aan artikel 8.7 van de Wmo 2015, waarin is bepaald dat
deze documenten voor 1 november 2014 door de gemeenteraden moeten worden vastgesteld.
Wanneer uw gemeenteraad besluit tot vaststelling van de verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning 2015, dan betekent dit dat het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en
de be\eidsregels hier door het college op aangepast moeten worden.
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In de Wmo 2015 is een overgangsregeling opgenomen voor de huidige AWBZ-cliënten. Cliënten met een
indicatie voor begeleiding of kortdurend verblijf behouden het recht op zorg gedurende de looptijd van hun
indicatiebesluit, maar uiterlijk tot en met 31 december 2015. Voor bestaande cliënten met een indicatie
voor Beschermd wonen geldt een overgangstermijn voor 5 jaar.

4.
Middelen
In de meicirculaire 2014 is aangegeven welke bedragen de gemeenten gaan ontvangen voor de
uitvoering van de nieuwe taken in de Wmo in 2015. Deze middelen worden ontvangen via het deelfonds
sociaal domein. Het betreft de volgende bedragen:
Gemeente

Nieuwe taken Wmo

Beschermd wonen,

2015 (exclusief

centrumgemeente

Totaal Wmo 2015

beschermd wonen)
Bergen op Zoom

0 9.938.000

C 7.670.952

0 17.608.951

Steenbergen

0 2.828.952

0 2.828.952

Woensdrecht

0 2.518.740

-

0 2.518.740

Deze bedragen geven echter nog geen inzicht in welke zorg en hoeveel zorg benodigd is en hoeveel geld
ons dat kost. Het verwerken van de gegevens uit de meicirculaire en het inzicht verkrijgen in hoeveel geld
de zorg kost wordt momenteel gedaan door de werkgroep financiën, die bestaat uit financieel adviseurs
van de drie gemeenten Brabantse Wal. In het 3 kwartaal is dit op hoofdlijnen bekend, in het 4 kwartaal is
e

e

dit volledig uitgewerkt. Dit ook omdat momenteel het inkoopproces bezig is. Om deze reden is in het
beleidsplan nu nog geen gedetailleerde uitwerking opgenomen.
Vooralsnog is het uitgangspunt voor de uitvoering van de Wmo 2015 dat de begrote kosten gelijk zijn aan
de inkomsten vanuit het Rijk die we ontvangen in het deelfonds sociaal domein (principe in = uit). Wel
behoort hierbij nadrukkelijk het risico in beeld te zijn dat niet op alle onderdelen sturing mogelijk is omdat
er op diverse onderdelen "open eind" regelingen van toepassing zijn. Ook is op voorhand al een forse
bezuiniging door het Rijk doorgevoerd op de bedragen die per 2015 worden overgedragen en op het
budget voor hulp bij het huishouden. In het Beleidsplan is aangegeven wat de gemeenten doen om deze
bezuinigingen te realiseren.
5.
Risico's
Aan de uitvoering van de Wmo 2015 zit een aantal risico's. Deze hebben niet direct betrekking op het
beleidsplan of de verordening, maar op de invoering en uitvoering van de Wmo 2015. Politiek-bestuurlijk
bestaat er een risico dat de uitvoering van de nieuwe Wmo 2015 leidt tot onrust in de samenleving, bij
cliënten of organisaties. Om deze reden zal in de tweede helft van 2015 een communicatiekalender
worden uitgevoerd om cliënten en organisaties goed te informeren. Daarnaast vindt er jaarlijks een
evaluatie plaats van de uitvoering van de Wmo 2015 en wordt er jaarlijks een
cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ook bestaat het risico dat de budgetten die beschikbaar zijn
gesteld voor de uitvoering van de Wmo 2015 worden overschreden. In het Beleidsplan Wmo
2015-2017
is dit uitgewerkt. De uitgaven worden gemonitord, U wordt hierover geïnformeerd via de reguliere
momenten van de PenC cyclus.

6. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van het beleidsplan Wmo 2015 en de Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Steenbergen 2015 zullen diverse acties die opgenomen zijn op de communicatiekalender
tot uitvoering worden gebracht. Ook zal na de aanlevering van de klantenbestanden gericht met de
bestaande klanten gecommuniceerd worden, dit in afstemming met de zorgaanbieders.
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7.
Voorstel
1. Het Beleidsplan Wmo 2015 - 2017 vaststellen, waarin de beleidsvoornemens voor de door het college
te nemen besluiten o f t e verrichten handelingen v o o r d e uitvoering van de W m o 2015 zijn beschreven
voor de volgende onderdelen:
a. Eigen kracht;
b. Maatschappelijke ondersteuning;
c. Toegang;
d. Financieel kader;
e. Samenhang overige taken Sociaal Domein;
f. Samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders.
2. De Verordening voorzieningen maatschappelijk ondersteuning Steenbergen 2013, intrekken per 1
januari 2015;
3. De Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015 in werking te
laten treden per 1 januari 2015.

Hoogachtend,
Burgemeester.en wethouders van Steenbergen,
deJoeoxsecríMaris
de burgemeester

