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1 Aanleiding en achtergrond 

 

1.1 Aanleiding en achtergrond project: hervorming langdurige zorg 

Hervorming langdurige zorg 
Het kabinet wil de langdurige zorg, zoals deze nu is georganiseerd in de AWBZ en Wmo hervormen1. Deze 
hervorming is volgens het kabinet nodig omdat mensen andere eisen stellen aan de langdurige zorg. Mensen 
willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en daar moet de zorg op worden aangepast. Daarnaast is de 
hervorming nodig, omdat het zorggebruik in de afgelopen jaren sterk is toegenomen en de kosten van de zorg 
stijgen. Tot slot is het kabinet van mening dat mensen zelf weer meer voor elkaar moeten zorgen. Doel van de 
hervorming van de langdurige zorg is dan ook om de betrokkenheid van mensen met elkaar in de samenleving 
te vergroten en de zorg betaalbaar te houden. Bij de hervorming van de langdurige zorg heeft het kabinet 
daarom de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
1. Uitgegaan wordt van wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen; 
2. Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen sociale netwerk en de financiële 

mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd; 
3. Voor diegene die, ook met steun van de omgeving, niet zelfredzaam kan zijn, is er op participatie gerichte 

ondersteuning en/of passende zorg; 
4. De meest kwetsbare mensen krijgen recht op passende zorg in een beschermde, intramurale omgeving in 

een nieuwe kern AWBZ. 
 
De hervorming van de langdurige zorg betekent een andere rolverdeling. Van de samenleving zelf wordt 
verwacht dat mensen meer zelf oplossen en elkaar helpen. Wanneer er ondersteuning nodig is, wil het rijk dat dit 
zo dicht mogelijk bij de burgers wordt georganiseerd. Om deze reden krijgen gemeenten vanaf 1 januari 2015 
een brede verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen die beperkt kunnen 
participeren. Doel hiervan is dat meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen. 
Het gaat om mensen die thuis hulp nodig hebben. Om dit te regelen komt er een nieuwe Wmo 2015. 
 
 
Brede verantwoordelijkheid gemeenten voor ondersteuning 
De gemeenten krijgen door de aanpassing van de Wmo een brede verantwoordelijkheid voor de 
maatschappelijke ondersteuning van mensen die beperkt kunnen participeren. In het wetsvoorstel wordt 
maatschappelijke ondersteuning als volgt beschreven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeenten hebben op grond van de huidige Wmo al een aantal taken die onder de maatschappelijke 
ondersteuning vallen. Deze worden echter in de nieuwe Wmo deels gewijzigd en uitgebreid. Concreet betekent 
dit dat vanaf 1 januari 2015 het volgende verandert: 
- Belangrijkste veranderingen in de Wmo 2015: 

o in de nieuwe Wmo komt de compensatieplicht niet meer terug. In plaats daarvan wordt de 
maatwerkvoorziening geïntroduceerd. In de wet is een onderscheid aangebracht tussen het 
melden van een probleem en het aanvragen van een maatwerkvoorziening. Het doel van de 
maatwerkvoorziening is het leveren van een bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie van 

                                                           
1 Kamerbrieven van 25 april 2013 en 6 november 2013. 

Maatschappelijke ondersteuning: 
1. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van 

voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de 
gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijke geweld, 

2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische 
psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; 

3. Bieden van beschermd wonen en opvang. 
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de cliënt. De burger wordt aangesproken op wat er rederlijkerwijs van hemzelf verwacht mag 
worden en wat de gemeente aanvullend kan doen. Dit is een minder vergaande opdracht dan de 
opdracht aan de gemeente om burgers te compenseren voor hun beperkingen; 

o de domeinen waarop de gemeente de burger met een belemmering moet compenseren 
(huishouden voeren, zich verplaatsen in en om de woning en lokaal en medemensen 
ontmoeten)worden in de Wmo niet meer genoemd. In plaats daarvan wordt gesproken over 
ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, beschermd wonen en 
opvang. 

o De Wmo noemt nog maar twee soorten voorzieningen: algemene en maatwerkvoorzieningen 
- Begeleiding: vanaf 1 januari 2015 kan geen aanspraak meer worden gemaakt op Begeleiding en kortdurend 

verblijf uit de AWBZ. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de ondersteuning en ontvangen 
hiervoor ongeveer 75% van het huidige budget. 

- Hulp bij het huishouden: vanaf 1 januari 2015 wordt hulp bij het huishouden in de Wmo beperkt tot mensen 
die deze echt nodig hebben en die er zelf niet in kunnen voorzien. Gemeenten worden verantwoordelijk voor 
het organiseren van een andere invulling van het product en behouden 60% van het huidige budget. 

- Cliëntondersteuning: de middelen in de AWBZ voor cliëntondersteuning, die nu worden verstrekt aan MEE 
worden per 2015 overgeheveld naar de gemeenten. 

- Beschermd wonen: gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de ondersteuning 
van mensen met psychiatrische problemen, waarbij niet behandeling maar op participatie gerichte 
ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. Ook het bieden van een 
beschermende woonomgeving aan deze doelgroep wordt een taak van gemeenten. De bijbehorende 
budgetten worden dan volledig overgeheveld naar gemeenten. 

- Financiële maatwerkvoorziening: de compensatie eigen risico, de aftrek specifieke zorgkosten en de Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten worden vervangen door een maatwerkvoorziening. 
Deze regeling kan worden ingezet in het brede sociale domein.  

De gemeenten krijgen bij de uitvoering van deze taken een ruime beleidsvrijheid. 
 
Dit projectplan richt zich op de invoering van de nieuwe Wmo 2015. De gemeenten Bergen op Zoom, 
Steenbergen en Woensdrecht kiezen er voor om dit samen uit te voeren. Dit omdat de drie gemeenten reeds 
langere tijd samenwerken op de Wet maatschappelijke ondersteuning en deze samenwerking als prettig en 
doeltreffend wordt ervaren. Tegelijkertijd is de schaal zodanig dat nog steeds zorg dichtbij kan worden geleverd. 
De samenwerking houdt in dat de drie gemeenten dezelfde uitgangspunten hanteren bij de uitvoering van de 
nieuwe Wmo 2015, maar dat de uitwerking per gemeente kan verschillen.  
 
 

1.1.1 Terugblik  
 
Het kabinet had eerder al een wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo aan de Tweede Kamer voorgelegd, waarin 
was aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk zouden worden voor begeleiding.  Eind 
2011 is door de colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht daarom het 
projectplan “Invoering Begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo” vastgesteld. Op basis van dit projectplan is 
gestart met de voorbereiding voor de invoering van begeleiding in de Wmo. In juni 2012 is het wetsvoorstel voor 
de aanpassing van de Wmo echter controversieel verklaard. Naar aanleiding hiervan is door de stuurgroep 
besloten om de taken die gericht waren op implementatie van begeleiding stop te zetten en de veranderings- en 
ontwikkelingsactiviteiten rondom de Wmo wel te continueren, maar in een lager tempo en gericht op de totale 
Wmo. Met dit projectplan sturen we het al ingezette proces voor de decentralisatie van begeleiding bij en 
verbreden we dit naar verzorging en hulp bij het huishouden nieuwe stijl.   
 
We beginnen niet opnieuw. De afgelopen anderhalf jaar is er al een flink aantal acties uitgevoerd, waardoor we 
nu een aantal stappen verder kunnen zetten. We hebben reeds het volgende gedaan: 
 

Uitgevoerde acties  

Oriëntatiedocument De projectgroep heeft een oriëntatiedocument 
opgesteld, waarin is beschreven wat begeleiding is, 
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welke aanbieders er zijn en waarin kengetallen zijn 
opgenomen. Het oriëntatiedocument is op 28 februari 
2013 door de drie colleges vastgesteld en 
aangeboden aan de gemeenteraden. 

Overzicht van aanbod en aanbieders Er is een overzicht opgesteld waarin het aanbod en de 
aanbieders van begeleiding in de drie gemeenten is 
weergegeven voor zowel persoonlijke verzorging als 
begeleiding. 

Relatiebeheer organisaties Er hebben met diverse organisaties gesprekken 
plaatsgevonden en er zijn werkbezoeken afgelegd. 
Met de grootste aanbieders van begeleiding vindt 
structureel overleg plaats. 

Visiebijeenkomsten Op 1 en 15 maart 2012 hebben visiebijeenkomsten 
plaatsgevonden, waaraan diverse aanbieders van 
begeleiding en andere relevante organisaties hebben 
deelgenomen. 

Gemeenteraden betrokken De gemeenteraden zijn op verschillende momenten 
geïnformeerd. 

Gekantelde Wmo-verordening Er is een gekantelde Wmo-verordening opgesteld en 
door de drie gemeenteraden vastgesteld. 

Gestart met 2 experimenten voor het project 
Regelarme Invoering 

Er wordt samen met diverse organisaties 
samengewerkt aan 2 experimenten voor het project 
Regelarme Invoering van de regio West Brabant. 

 
In de drie gemeenten zijn het afgelopen jaar diverse beleidsdocumenten ontwikkeld die richting geven aan de 
uitwerking van de transities en het brede sociale domein. In de gemeente Bergen op Zoom is de Kadernota 
Sociaal Domein: samen leven, samen doen vastgesteld. De gemeenten Woensdrecht en Steenbergen hebben 
gezamenlijk een visie geformuleerd op het sociale domein te weten ‘Visiedocument Transitie Sociaal Domein. 
De drie gemeenten hebben besloten om samen een regiedocument op te stellen voor de uitvoering van deze 
nota’s. Hiervoor is een projectstructuur opgesteld.   
 

1.2 Beschrijving probleemstelling 
 
De gemeenten worden verantwoordelijk voor de brede ondersteuning van zelfstandig thuiswonende burgers die 
beperkt kunnen participeren. De 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 vorm 
gegeven gaan worden. Dit alles wordt verwoord in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zal moeten worden ingevoerd. 
 
Gemeenten krijgen een grote mate van beleidsvrijheid bij de invulling van de nieuwe ondersteuningsvormen. 
Maar de ondersteuning moet worden ingevoerd met minder budget dan er nu beschikbaar is voor de nieuwe 
taken. Duidelijk is dat het inkrimpende budget en de grotere verantwoordelijkheid van de burger zelf een 
verandering in de werkwijze en een inhoudelijke vernieuwing noodzakelijk maken. Er zal in de wet niet worden 
aangegeven hoe de gemeenten de nieuwe ondersteuningsvormen uit moeten voeren, maar welke resultaten zij 
moeten behalen.   
 
De wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning staan niet los van andere ontwikkelingen in het 
sociaal domein, zoals de Transitie Jeugdzorg, Passend onderwijs en de Participatiewet. Het realiseren van een 
ondersteuningsaanbod op het gebied van begeleiding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en hulp bij het 
huishouden wordt afgestemd met deze ontwikkelingen.   
 
Bij de decentralisaties uit de AWBZ naar de Wmo is er nog een aantal onzekerheden: 
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- Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning: er komt een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Het wetsvoorstel moet nog aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het streven is dat het wetsvoorstel 
uiterlijk juli 2014 in de Staatscourant wordt gepubliceerd. 

- Financiën: er moet nog informatie komen van het rijk over de middelen die de gemeenten gaan ontvangen 
voor de uitvoering van de Wmo 2015. Uiterlijk in de septembercirculaire 2014 zullen gemeenten worden 
geïnformeerd over de overgang van historische verdeling naar objectieve verdeling. Ook krijgen gemeenten 
in deze circulaire inzicht in het budget voor 2016 en verder.  
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2 Definitie van het project: wat gaan we doen 

2.1 Doelstelling van het project 
 
Het invoeren van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, waaronder de nieuwe taken 
Begeleiding, Kortdurend verblijf, Beschermd wonen en de nieuwe vorm van hulp bij het huishouden. Dit moet 
leiden tot een betaalbaar ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met beperkingen kunnen participeren in de 
samenleving.  
 

2.2 Projectomschrijving en resultaatbeschrijving 
 
Het project moet voor 1 januari 2015 de volgende resultaten opleveren:   
- Oriëntatiedocument: waarin de nieuwe opgaven worden toegelicht, o.a.: 

o analyse cliëntgegevens; 
o marktverkenning begeleiding, kortdurend verblijf, beschermd wonen, hulp bij het huishouden; 
o overzicht huidige aanbieders/aanbod; 
o analyse nieuwe Wmo 2015. 

- Beleidsdocument Maatschappelijke Ondersteuning. 
- Uitwerking van de volgende onderdelen op basis van het Beleidsdocument: 

o Toegang tot de Wmo. 
o Maatschappelijke ondersteuning: 
o Opdrachtgeverschap/inkoop/verantwoording: 
o Bedrijfsvoering. 

- Implementatie: 
o Aangepaste regelgeving; 
o Werkprocessen en werkinstructies; 
o Inkoop/overeenkomsten; 
o ICT georganiseerd; 
o Toegang georganiseerd. 

- Communicatieplan. 
 

2.3 Reikwijdte project 
 
Dit project richt zich op de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De 
ontwikkelingen in de Wmo staan niet op zichzelf. Er vinden diverse ontwikkelingen plaats in het sociaal domein, 
zoals de Transitie Jeugdzorg, Passend onderwijs en de Participatiewet. Deze decentralisaties leiden samen met 
de nieuwe taken in de Wmo tot grote wijzigingen in het sociaal domein.  
 

2.4 Randvoorwaarden 
 
Voor het project gelden de volgende randvoorwaarden: 
- De gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo 2015. 

De taken van de gemeenten worden uitgebreid met  begeleiding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en 
daarnaast moet hulp bij het huishouden anders vorm gegeven gaan worden. Vanwege de tijd die het 
invoeren van deze onderwerpen kost, is het noodzakelijk te starten met de uitvoering van dit project. Er is 
echter momenteel nog veel onduidelijk. De budgetten zijn nog niet bekend en het wetsvoorstel voor de 
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is nog niet bekend. Om deze reden is voldoende flexibiliteit in 
het project noodzakelijk.  

- De projectgroepleden moeten voldoende tijd krijgen om aan dit project te besteden. 
- Voor de uitvoering van de aanbesteding is ondersteuning van een inkoopadviseur noodzakelijk. 
- Voor de uitvoering van het project is communicatie een randvoorwaarde om enerzijds cliënten te informeren 

en anderzijds draagvlak te creëren. 
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2.5 Projectrelaties: belanghebbenden en betrokkenen 
 

Betrokkenen intern Betrokkenen extern 

Wethouder van der Weegen, gemeente Bergen op Zoom Inwoners, cliënten en cliëntvertegenwoordigers 

Wethouder van Geel, gemeente Steenbergen Wmo-adviesraden en burgerpanel 

Wethouder van der Beek, gemeente Woensdrecht Zorg- en welzijnsaanbieders 

Bestuurlijk overleg Sociaal Domein Vraagwijzer Bergen op Zoom 

Stuurgroep  managers Sociaal Domein Vraagwijzer Steenbergen 

Projectgroep nieuwe Wmo 2015 BWI Woensdrecht 

Wmo-consulenten/adviseurs drie gemeenten MEE West Brabant 

Team Inkoop gemeente Bergen op Zoom CIZ en Bureau Jeugdzorg 

Financieel adviseurs Zorgkantoor 

Communicatieadviseurs Zorgverzekeraars 

Adviseurs Transitie Jeugdzorg CAK 

Adviseurs Passend onderwijs Regio West Brabant 

Adviseurs Participatiewet  

Inkoopbureau West Brabant (voor 
Woensdrecht/Steenbergen) 

 

 
 

2.6 Draagvlak 
 
Het onderbrengen van de ondersteuning op het gebied van begeleiding bij de gemeente en het wijzigen van hulp 
bij het huishouden leidt tot grote wijzigingen en onzekerheid voor cliënten en organisaties. Om te zorgen voor 
voldoende draagvlak betrekken we de relevante organisaties bij de uitvoering van dit project. Dit gebeurt op 
diverse manieren, te weten via individuele gesprekken, de samenwerking voor het project Regelarme Invoering, 
en diverse bijeenkomsten. Daarnaast wordt hier in het communicatieplan aandacht aan besteed. 
Tijdens het project betrekken we een klankbordgroep waaraan vertegenwoordigers van de Wmo-adviesraden 
van de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht, vertegenwoordigers van het Burgerpanel van de gemeente 
Bergen op Zoom en cliënten of cliëntvertegenwoordigers deelnemen. Daarnaast wordt hier in het 
communicatieplan aandacht aan besteed.   
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3 Projectaanpak: hoe gaan we dit doen 

3.1 Beschrijving projectaanpak 
 
Het project wordt uitgevoerd door een projectgroep bestaande uit medewerkers van  de gemeenten Bergen op 
Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De projectgroep start met het actualiseren van het oriëntatiedocument. 
Hierin wordt aangegeven wat de nieuwe producten inhouden en hoe de nieuwe Wmo 2015 er uit ziet. Daarna 
werkt de projectgroep de volgende onderdelen uit:   Beleidsplan Wmo;  Communicatieplan;  Uitwerking Toegang;  Uitwerking Opdrachtgeverschap/inkoop/verantwoording;  Uitwerking resultaten begeleiding, persoonlijke verzorging, hulp bij het huishouden;   Uitwerking Bedrijfsvoering. 
In dit projectplan is voor de uitwerking hiervan  een globale planning opgenomen en is in grote lijnen 
aangegeven wat er gedaan moet worden om de Wmo 2015 in te voeren. Dit wordt door de projectgroep verder 
uitgewerkt in een werkplan. In paragraaf 3.2.1 worden de bovengenoemde onderdelen toegelicht. 
 
Na de uitwerking van de diverse onderdelen wordt gestart met de implementatie. Tijdens de implementatie 
worden onder andere de overeenkomsten afgesloten, wordt de regelgeving aangepast en wordt de toegang 
georganiseerd.   
 
 

3.2 Planning en fasering 
 
In onderstaande tabel is de globale planning weergegeven. Deze zal gedurende het project indien nodig worden 
bijgesteld en aangevuld.  
 

Wat 2013 1e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 

Opstellen communicatieplan      

Oriëntatiedocument      

Beleidsdocument      

Uitwerking Toegang      

Uitwerking opdrachtgeverschap      

Uitwerking m. ondersteuning      

Uitwerking Bedrijfsvoering      

Experiment Toegang      

Experiment dagbesteding      

Implementatie      
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3.2.1 Toelichting op diverse onderdelen planning 
 

Beleidsdocument 
De projectgroep werkt tegelijkertijd aan het beleidsdocument. Deze wordt afgestemd met de andere 
decentralisaties. Het beleidsdocument wordt aangeboden aan de stuurgroep managers en het bestuurlijk 
overleg sociaal domein en vervolgens aan de colleges. Hierna wordt het ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraden. Dit wordt gelijktijdig met het beleidsdocument Transitie Jeugdzorg gedaan. In het 
Beleidsdocument worden de richtinggevende uitgangspunten voor de uitvoering van de Wmo 2015 opgenomen. 
De beleidsplannen Wmo en/of Sociaal Domein van de drie gemeenten vormen hiervoor de basis.   

Communicatieplan 
Er wordt één communicatieplan voor de invoering Wmo 2015 en de transitie Jeugdzorg opgesteld.  Hierin wordt 
beschreven hoe we er voor zorgen dat  bestaande cliënten, overige inwoners en aanbieders weten hoe 
maatschappelijke ondersteuning in Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht vanaf 2015 wordt uitgevoerd 
en waar men terecht kan met ondersteuningsvragen, hoe de gemeenteraad wordt betrokken en hoe de collega’s 
worden geïnformeerd.   
 
Werkgroep communicatie: 

Wie Rol 

Joyce Laurijssen Projectgroeplid Invoering Wmo 2015 

Ilse Dietvorst Projectgroeplid Transitie Jeugdzorg 

Jac Nefs Projectgroeplid Participatiewet 

Nausika van den Merkenhof Communicatieadviseur gemeente Bergen op Zoom 

Saskia Kaland Communicatieadviseur gemeente Steenbergen 

Robine van Hees Communicatieadviseur gemeente Woensdrecht 

Charissa van Dipte Ondersteuner gemeente Steenbergen 

Uitwerking Toegang 
Kernvraag: hoe wordt de toegang tot de ondersteuningsvormen van de nieuwe Wmo georganiseerd (fysiek, 
digitaal, telefonisch)?  
 
Doel: advies geven over toegang voor de nieuwe ondersteuningsvormen en over hoe we dit gaan organiseren. 
 
Resultaat: 
- We werken het volgende uit: 

o de locatie(s) waar de burger met een vraag zich kan melden; 
o het proces; 
o de wijze waarop vraagverheldering plaatsvindt; 
o het opstellen van een arrangement; 
o de wijze waarop de vraag van de klant en informatie over deze klant terecht komt bij de 

beslissende instantie; 
o wie de vraag om ondersteuning beoordeelt; 
o wie nagaat of het arrangement  nog passend is; 
o één loketgedachte: samenwerking met CJG en passend onderwijs en participatie/arbeidsmatige 

dagbesteding; 
o casemanager, één gezin, één plan; 
o link met de toegang via de eerste lijn, signalering. 

- Overzicht te nemen stappen voor implementatie toegang. 
Voor de uitwerking halen we input op bij diverse organisaties en bij de Wmo-consulenten. Daarnaast benutten 
we bij de uitwerking van de toegang de uitkomsten van het experiment Toegang (project Regelarme Invoering). 
Tijdens dit experiment wordt onder andere onderzocht wat we moeten doen om te voorkomen dat 
zorgaanbieders opnieuw vraagverheldering moeten doen, toetsen we vraagverheldering door diverse 
organisaties, bijvoorbeeld Wmo-consulent of Vraagwijzeradviseur en zorgaanbieder of MEE-consulent, toetsen 
we het proces en toetsen we of er minder professionele ondersteuning nodig is.   
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De uitkomsten van de uitwerking Toegang zijn onder andere input voor de realisatie van één integrale toegang 
tot het sociaal domein.  

Uitwerking opdrachtgeverschap 
Kernvraag: hoe wil de gemeente de opdrachtgeverrol uitvoeren en welke inkoop- of subsidiemodellen passen 
daar bij?  
 
Doel: advies geven over opdrachtgeverschap en over hoe we dit gaan organiseren.  
 
Resultaat: 
- We werken het volgende uit: 

o rolopvatting van de gemeente 
o de relatie gemeente aanbieder 
o geografische ordening opdrachtgeverschap 
o samenwerking tussen gemeenten 
o contractmanagement 
o organiseren op lokaal of regionaal niveau 
o keuze voor inkoop- en subsidiemodellen 

- Overzicht te nemen stappen voor implementatie van het opdrachtgeverschap en het afsluiten van 
overeenkomsten. 

Uitwerking Resultaten maatschappelijke ondersteuning 
Kernvraag:   welke resultaten willen we behalen met de ondersteuning op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning (meer bijzonder begeleiding, verzorging en hulp bij het huishouden nieuwe stijl)?  Hoe moeten de nieuwe arrangementen er uit zien/hoe moet de nieuwe Wmo-gereedschapskist er uit zien: 
o Wat kunnen mensen zelf; 
o Wat kan in algemene voorzieningen georganiseerd worden; 
o Welke maatwerkvoorzieningen zijn nodig. 

Er is op dit moment een voorzieningenaanbod voor de Wmo beschikbaar. In de Wmo komen een aantal nieuwe 
taken, te weten de begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen . We krijgen minder budget dan hier nu 
voor beschikbaar is. Daarnaast krijgen we ook minder budget voor de hulp bij het huishouden. Dit maakt het 
noodzakelijk om het voorzieningenaanbod/arrangement/gereedschapskist anders vorm te geven. Er is een 
herijking van het voorzieningenpakket nodig. 
 
Doel:  
In beeld brengen wat mensen nodig hebben om te kunnen participeren en welke resultaten we willen behalen 
met de ondersteuning op het gebied van begeleiding, verzorging en hulp bij het huishouden. Dit alles ten 
behoeve van het opstellen van een (inkoop)programma voor maatschappelijke ondersteuning vanaf 2015. Op 
basis van bovenstaande analyses maken we een nieuwe Wmo gereedschapskist.  
 
Resultaat: 
Het herinrichten van de nieuwe voorzieningenaanbod/arrangementen/Wmo-gereedschapskist doen we als volgt: 
- Analyse van vraag en mogelijkheden: bij de inrichting van een nieuwe Wmo-gereedschapskist is het 

noodzakelijk dat er een goed beeld ontstaat van de ondersteuningsbehoeften. Hiervoor kunnen we onder 
andere gebruik maken van het oriëntatiedocument. 

- Er is een verdergaande analyse nodig om te bekijken waar precies de mogelijkheden zitten en waar de 
grenzen liggen tussen a) het begeleidingsaanbod als algemene voorziening met lichte toegangstoets en b) 
het begeleidingsaanbod dat dusdanig specialistisch is dat een individuele of maatwerkvoorziening beter 
passend is. Deze analyse voeren we uit met de partners en (cliënten)organisaties in de stad. 

- We werken het volgende uit: 
o Beschrijven welke resultaten we met ondersteuning op het gebied van begeleiding, persoonlijke 

verzorging, hulp bij het huishouden willen bereiken. Dit levert input op voor de inkoopdocumenten.  
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o Wat hebben mensen nodig om te kunnen participeren, zelfredzaam te zijn en zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis te wonen 

o Wat kunnen mensen zelf eventueel met hun sociaal netwerk, vrijwilligersaanbod en 
maatwerkvoorziening  (= professionele ondersteuning) voor begeleiding, verzorging en hulp bij het 
huishouden 

o Hoe kan de eigen kracht van burgers versterkt/ aangesproken worden. 
o Welke (combinatie van) type voorzieningen: algemeen, collectief, individueel wordt aangeboden 

- Tenslotte, we spreken hier van een gereedschapskist of voorzieningenpakket. Beide suggereren een 
productgerichte benadering. Eerder hebben we aangegeven dat we juist naar resultaatniveau gaan. Staat 
dit niet op gespannen voet met elkaar? Het gaat hier om het ontwikkelen van een nieuw ordeningsprincipe 
voor de gereedschapskist dat aansluit bij resultaatsturing. Wanneer we dit geheel theoretisch benaderen 
kunnen we stellen dat dit tot het 'hoe' behoort. De uitwerking hiervan behoort niet tot de taak van de 
opdrachtgever (gemeente). Gezien de omvang en impact van dit proces, willen we ons echter samen met 
aanbieders ook buigen over de hoeͲvraag in een gezamenlijk proces. 

We maken gebruik van de uitkomsten van de pilot integrale dagbesteding. 
 

Uitwerking bedrijfsvoering 
Kernvraag: wat moet er op het gebied van bedrijfsvoering (financiën, ICT, Inkoop, P&O) in de drie gemeenten 
geregeld worden?  
Doel:  inventariseren wat er geregeld moet worden op het gebied van bedrijfsvoering;   bepalen hoe we hier mee aan de slag gaan, wat daar voor nodig is en wie er bij betrokken moeten worden.  
 
Resultaat:  De benodigde acties m.b.t. bedrijfsvoering voor de invoering van de nieuwe taken in de Wmo en de 

Transitie Jeugdzorg zijn in beeld.  De benodigde acties zijn voor 1 januari 2015 uitgevoerd.  
 
De werkgroep Bedrijfsvoering start met de invoering Wmo 2015 en Transitie Jeugdzorg, maar kan eventueel 
later verbreed worden met andere onderwerpen uit  het sociaal domein. 
 
 

4 Projectorganisatie: wie voeren het plan uit 

4.1 Rollen en verantwoordelijkheden 
 
Het project is onderdeel van de samenwerking Sociaal Domein Brabantse Wal. De gemeenten Bergen op Zoom, 
Steenbergen en Woensdrecht hebben er voor gekozen om samen te werken aan het realiseren van een 
integraal ondersteuningsaanbod binnen het gehele sociaal domein, waarbij er ruimte is voor lokale invulling. 
Hiervoor is onderstaande organisatiestructuur vastgelegd. Het project Invoering Wmo 2015 maakt hier onderdeel 
van uit.  
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Projectgroep 
De projectgroep bestaat uit vier beleidsadviseurs van de drie gemeenten, een inkoopadviseur en een 
teammanager Wmo. De projectgroep wordt indien nodig aangevuld met een beleidsadviseur MO/OGGZ.  De 
projectgroep bereidt voorstellen voor en werkt opdrachten uit. De projectgroep informeert de stuurgroep 
managers over de voortgang van het project en legt besluitvormingsdocumenten voor aan de stuurgroep.  
 

Wie Rol Gemeente 

Annemiek de Vos Projectleider Bergen op Zoom 

Joyce Laurijssen Projectgroeplid Bergen op Zoom 

Aline Bierkens Projectgroeplid Bergen op Zoom 

Wendy Veeke Projectgroeplid Steenbergen 

Bram Boluijt Projectgroeplid Woensdrecht 

Monique van Bergen Projectgroeplid Woensdrecht 

Jan Willem Labruyere Agendalid Bergen op Zoom 

Tanja Sacre Agendalid Bergen op Zoom 

Stuurgroep managers sociaal domein 
De stuurgroep is de stuurgroep managers sociaal domein. Deze bestaat uit diverse managers van de drie 
gemeenten. De stuurgroep bewaakt de voortgang van het project en geeft opdrachten aan de projectgroep 
binnen de kaders van het project. De stuurgroep komt iedere twee weken bij elkaar.  
 

Wie Rol Gemeente 
Stijn Verstraten Afdelingsmanager Bergen op Zoom 

Joost Ansems Afdelingsmanager Bergen op Zoom 

Marieke Gels Teammanager Bergen op Zoom 

Rene Reijngoudt Afdelingsmanager Steenbergen 

Bas van Andel Teammanager Woensdrecht 

Linda Snoodijk Afdelingsmanager Woensdrecht 
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Bestuurlijk overleg sociaal domein 
Na bespreking van besluitvormingsdocumenten in de stuurgroep managers, worden de documenten voorgelegd 
aan het bestuurlijk overleg sociaal domein.  Hierin nemen deel de portefeuillehouders en 
gemeentesecretaressen van de drie gemeenten. 

Overige betrokken medewerkers 
Naast de projectgroep wordt  nog een aantal andere medewerkers van de drie gemeenten betrokken bij het 
project. Zij zullen deelnemen aan één van de werkgroepen voor de uitwerking van de uitgangspunten of een 
bijdrage leveren aan de implementatie. Dit wordt gedurende  het project door de projectgroep verder uitgewerkt.   
 
Er vindt gedurende het project afstemming plaats met de projectleiders Transitie Jeugdzorg, Passend onderwijs 
en Participatiewet.   
 
Het project wordt  gevolgd door een projectcontroller van  de gemeente Bergen op Zoom, te weten Liselore 
Lommers. Zij geeft  aandachtspunten mee aan de projectleider en signaleert eventuele risico’s. De nadruk ligt 
hierbij vooral op de projectbeheersing. De projectleider blijft zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en 
voortgang van het project.  
 
 
 
 

4.2 Overlegvormen 
 

Type overleg Frequentie 

Projectgroep Iedere 3 weken 

Stuurgroep managers Iedere 2 weken 

Bestuurdersoverleg n.n.b. 
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5 Projectbeheersing 

5.1 Risico’s 
 

 Omschrijving risico Verwacht effect van 
risico 

Invloed op project Tegenmaatregelen 

1 Uitvoering is niet 
budgetneutraal voor de 
gemeenten  

Er moet een beroep 
worden gedaan op eigen 
middelen van de 
gemeenten, omdat aan 
het wettelijk vastgelegde 
compensatiebeginsel 
moet worden voldaan. 

Politiek/bestuurlijke 
crisis 

 

2 Onduidelijkheid over het 
beschikbare budget. 

De implementatie is niet 
tijdig gereed, waardoor er 
geen continuïteit van de 
dienstverlening is en de 
aanbesteding niet op tijd 
is afgerond of er moet 
een beroep worden 
gedaan op eigen 
middelen van de 
gemeenten. 

Kritiek Planning volgen en 
ureninzet 
projectmedewerkers 
bijstellen. 
 

3 Er moet nog een nieuwe Wet 
maatschappelijke 
ondersteuning worden 
vastgesteld.  

De implementatie is niet 
tijdig gereed, waardoor er 
geen continuïteit van de 
dienstverlening is en de 
aanbesteding niet op tijd 
is afgerond. 

Kritiek Planning volgen en 
ureninzet 
projectmedewerkers 
bijstellen. 
 

4 Onrust bij de doelgroepen  Politieke onrust, extra 
belasting bij loketten. 

Kritiek Communicatieplan. 

5 Vervuiling cliëntgegevens. Er is geen goed overzicht 
van de bestaande 
cliënten, waardoor 
cliënten geen of niet de 
juiste zorg krijgen. 

Kritiek Gegevens checken 
met GBA en 
afstemmen met 
zorgaanbieders. 

 
 

5.2 Raming kosten van het project 
 
In onderstaande tabel worden de voorlopig geraamde kosten weergegeven: 
- Analyse cliëntgegevens Vektis, CAK, CIZ door Wmo-kantoor  € 9.500,- 
- Ondersteuning Klankbordgroep    Pm 
- Inhuur externe communicatieadviseur    Pm 
- Communicatiebudget      Pm 
- Advies Inkoopadviseurs     Pm 
- Eventuele juridische toets.     Pm 

 
Gedurende het project worden de kosten meer inzichtelijk gemaakt. De uitgaven worden gedurende het  project 
door de projectgroep gevolgd. De taak van “penningmeester” zal opgenomen worden door een projectgroeplid, 
te weten Aline Bierkens.  
De kosten die gemaakt worden door het team Inkoop van de gemeente Bergen op Zoom worden naar rato van 
het inwonertal van de gemeente verdeeld over de drie gemeenten.  
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5.3 Projectfinanciering 
 
Het rijk stelt in 2013 en in 2014 een invoeringsbudget beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn 
bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van 
de Begeleiding.  Hieronder wordt weergegeven welke bedragen de gemeenten beschikbaar hebben gekregen in 
de meicirculaire: 
 

Baten = Invoeringsbudget  
(transitiekosten decentralisatie  
AWBZ begeleiding naar  
de Wmo)**  

2013 2014 

Bergen op Zoom € 10.000* € 226.000* 

Steenbergen € 41.293 € 60.115   

Woensdrecht   € 70.216** €  57.287 

Totaal Baten  € 343.402 

 
*In het 2e concernbericht van de gemeente Bergen op Zoom is besloten om € 100.000 van 2013 over te hevelen 
naar 2014. Dit omdat dit bedrag in 2013 overblijft. In het eerste concernbericht van 2014 dient nog een bedrag 
van 126.000 te worden geclaimd voor 2014. De raad dient hier nog mee in te stemmen.  
** Dit bedrag is inclusief de overgebleven middelen van eerdere jaren voor de invoering van de nieuwe Wmo. 
 

6 Communicatie 

Bij de start van het project wordt een communicatieplan opgesteld. Hierin wordt beschreven wie, waarover 
wanneer geïnformeerd of betrokken worden. Zie paragraaf  3.2.1. 
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