
 

 

 

 

NOTULEN van de vergadering van Commissie Samenleving en Bestuur gehouden 
op dinsdag 7 maart 2017 aanvang 19:30 uur, in de raadszaal van het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen 

 
Aanwezig: 

 
Voorzitter: mevrouw J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink 
Griffier: G.M.M. Schreijer  
Leden: mw. J. Aalderink, mw. A.E.P. Olde Olthof, L.W. Oosterik,  
mw. M.A. Hanste-Kamphuis, H.B.J. Oude Luttikhuis, mw. K.A.M. Reinerink, 
H.J. Booijink, G.H.P. Koopman, H.H.W. Lentferink, R.B.J. Heerts,  
L.P. Stamsnieder, mw. E.A.S. Veenhuis,  mw. M.S.M. Blankenvoort,  
A.H.B. Plegt, mw. I.M.B. Schlepers-Franke, H. Wessels, A.G.E. Busscher 

Op uitnodiging van 
de commissie tevens 
aanwezig: 

Burgemeester W.A.M. Haverkamp-Wenker, wethouder T. Vleerbos,  
wethouder R.H. De Witte 

Afwezig z.k.g.  
Afwezig m.k.g: J.M. Droste, R.J. Paalhaar 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De voorzitter heet ieder van harte welkom. De heren Droste en Paalhaar zijn afwezig. De heer 

Busscher vervangt de heer Droste. De heer Wessels vervangt mevrouw Blankenvoort. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

2. Verslag van de vergadering van 31 januari 2016 en actielijst 

 

De heer Booijink merkt op dat op blz. 2 de naam van de heer Pigge fout staat geschreven het moet 

zijn de heer Pegge.  

 

De punten op de actielijst worden in de commissievergadering van mei behandeld i.v.m. een langere 

doorlooptijd van de onderwerpen. 

 

 

3. Mededelingen+ 

4. Rondvraag 

 

Mevrouw Reinerink merkt op: sinds 2011 is de gemeente Tubbergen wandelgemeente bij uitstek. 

Vanuit het progrmamma Vitalisering Landelijk Gebied zijn er 5 dorpsommetjes aangelegd. Deze 

ommetjes waren in het verleden bij de VVV en diverse winkels verkrijgbaar. Nu de VVV gesloten is 

lijken deze dorpsommetjes verdwenen. Politiek zetten we in op de toeristische sector. Daarom is het 

jammer dat “Beleef Tubbergen”, de website waar alle activiteiten e.d. op staan weinig laat zien van 

onze prachtige gemeente. Is per 1 april a.s. met de start van het toeristisch seizoen de informatie wel 

online beschikbaar is? Ik ben ook benieuwd wie verantwoordelijk is voor de rubriek “Beleef 

Tubbergen”? 

Wethouder De Witte: de nieuwe organisatie is volop bezig met de opzet. De dorpsommetjes zijn niet 

verdwenen. Bij verschillende ondernemers worden informatiepunten ingericht. Daarnaast wordt hard 

gewerkt om de website te laden. Ik neem aan dat het aanbod van de dorpsommetjes daarin 

meegenomen worden.  Alles wat in beheer van de VVV is gaat over naar de nieuwe organisatie. 

De wethouder zegt toe e.e.a. uit te zoeken en hierop terug te komen. 
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5. Informatie vanuit het college 

 

Wethouder De Witte: morgen wordt een raadsbrief verstuurd met de status en update rondom de 

nieuwe sporthal. Vanochtend is in het college het strategisch aanbestedingstraject besproken en 

volgende week vindt hierover definitieve besluitvorming plaats. Daarna kan de aanbesteding starten. 

De heer Oude Luttikhuis: de vragen die er nog zijn m.b.t. het aspect duurzaamheid worden die 

beantwoord in de raadsbrief? 

Wethouder De Witte: in de raadsbrief wordt aangegeven dat gezocht is naar een goede balans tussen 

de sober- en doelmatigheid en de duurzaamheidsambitie. De Cogas heeft bijvoorbeeld meegedacht in 

initiatieven en financiering en daarnaast is een lokale ondernemer betrokken m.b.t. biogas.  

De heer Oude Luttiklhuis: is er nog een moment om te reageren op de inhoud van de raadsbrief? 

Wethouder De Witte: u bent altijd vrij om te reageren op alles wat u toegestuurd krijgt.  

 

Burgemeester Haverkamp: de carnavalsperiode is goed en veilig verlopen. We hebben veel 

waardering voor de carnavalsverenigingen, de wagenbouwers, politie en de veiligheidsregio. Samen 

met ondernemers en alle betrokken partijen is er een goede voorbereiding geweest om deze periode 

zo veilig mogelijk te laten verlopen.  

 

 

6. Huishoudelijke ondersteuning 
 
Mevrouw Hol (Noaberkracht) verzorgt een presentatie m.b.t. dit onderwerp (de sheets zijn toegevoegd 
aan het verslag) 
 
De heer Plegt: heeft de nieuwe aanbesteding consequenties voor de huidige contracten? 
Mevrouw Hol: dit heeft geen effect. De huidige contracten zijn geldig tot 1 januari 2018, de contracten 
lopen in elkaar over. 
 
De heer Wessels: krijgen alle 550 cliënten een herindicatie? Dit is een flinke verzwaring van taken 
voor de consulenten.  
Mevrouw Hol: alle cliënten krijgen een herindicatie en we zijn druk bezig om te kijken hoe dit zo goed 
mogelijk vorm gegeven kan worden. Binnen de huidige bezetting gaat dit niet lukken. 
De heer Wessels: zijn de extra uren hiervoor meegenomen in het bedrag van €356.000, -? 
Mevrouw Hol: nee, die kosten komen er nog bij. 
 
De heer Oude Luttikhuis: de tarieven zijn voorgeschreven, dit is allemaal ingekaderd. Wat is het 
onderscheid tussen de aanbieders? 
Mevrouw Hol: op dit moment zijn we bezig om de aanbesteding vorm te geven. Hoe deze vorm gaat 
krijgen is nog onduidelijk.  
De heer Oude Luttikhuis: zit er onderscheid tussen de diverse aanbieders omdat alles al is 
voorgeschreven? 
Mevrouw Hol: er is zeker ruimte, aanbieders kunnen zich differentiëren door specialisatie van 
bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld.  
 
Mevrouw Veenhuis: de huishoudelijke hulp-toelage wordt afgeschaft? 

Mevrouw Hol: de keuze om de toelage af te schaffen heeft meerdere redenen. We zien dat de 

huishoudelijke hulp-toelage wordt ingezet voor activiteiten die nu niet zijn ingekocht w.o. de 

wasverzorging. Aangezien we verplicht worden gesteld dit aan te bieden vanuit de voorziening is er de 

verwachting dat de vraag gaat dalen. Daarnaast hebben we te maken met een enorme kostenstijging 

waardoor het financieel lastig is om de regeling in stand te houden. 

 

Mevrouw Veenhuis: zijn de adviezen van de adviesraad meegenomen in het voorstel? 

Mevrouw Hol: daar waar mogelijk zijn deze verwerkt in het beleidskader. De adviezen gericht op de 

uitvoering worden meegenomen in de vormgeving van de implementatie.  

 



  

 

3 

Mevrouw Veenhuis: het advies m.b.t. de onafhankelijke cliëntondersteuning, hoe wordt dit opgepakt? 

Mevrouw Hol: alle cliënten die een herindicatie krijgen, worden geïnformeerd met wie ze in deze 

contact kunnen opnemen. Daarnaast wordt doorverwezen door de consulenten. We zien dat het voor 

cliënten steeds duidelijker wordt en dat er gebruik van wordt gemaakt. 

  

Mevrouw Aalderink: geldt deze voorziening ook voor de PGB-houders? 

Mevrouw Hol: in principe blijft de mogelijkheid om PGB in te zetten voor huishoudelijke ondersteuning. 

 

Mevrouw Aalderink: hoeven de mensen niet meer allemaal te betalen? 

Mevrouw Hol: dat ligt aan de eigen bijdrageregeling. Wanneer het inkomen lager is dan € 35.000, -, is 

er geen eigen bijdrage. De eigen bijdrage blijft afhankelijk van het inkomen en het vermogen van een 

cliënt. Over het algemeen genomen gaat de bijdrage naar beneden. 

 

De voorzitter vult aan: alle informatie over cijfers etc. en de gevolgen hiervan zijn te vinden op de 

website van het CAK. 

 

De voorzitter bedankt mevrouw Hol voor haar presentatie en de duidelijke beantwoording van de 

vragen. 

 

De heer Oude Luttikhuis: kunnen wij het budget taakstellend inzetten? 

Wethouder Vleerbos: in 2015 heeft de gemeente de huishoudelijke ondersteuning vanuit het Rijk 

gekort, gekregen met 40% minder dan het jaar daarvoor. Aangezien er veel keuzemogelijkheden 

waren hebben we dat goed kunnen inrichten. In de uitspraak van mei vorig jaar bleek dat we de 

keuzemogelijkheden helemaal niet hebben. We moeten gewoon de “oude koude” regeling uitvoeren. 

Dit maakt dat de voorziening 30 á 35 procent duurder gaat worden. Taakstellend inzetten is een 

mogelijkheid, maar dan is er wel het risico dat medio september/oktober volgend jaar het budget op is. 

 

De heer Oude Luttikhuis: er is inkoopruimte, tariefruimte voor de aanbiedende instanties. In het 

verleden kwamen de tarieven en de vraag onder druk te staan. Hierdoor gingen de organisaties 

krimpen in personeel en overhead. Waar ik nu bang voor ben is dat er ruimte wordt gegeven voor 

overhead en dat het tariefstijgingen met zich meebrengt?  

Wethouder Vleerbos: het probleem is dat het Rijk ons dwingt. We kunnen het taakstellend inzetten 

maar ik geloof niet dat het veel zin heeft, we zoeken de grens op. Dat kan leiden tot meer bezwaren 

en klachten. De toeslag heeft er in 2015 voor gezorgd dat er weinig bezwaren zijn geweest. Die ruimte 

is er nu niet meer. Het huidige voorstel ziet op de algemene maatregel van Bestuur. In het nieuwe 

systeem zien we dat de zware ondersteuningsvraag van mensen die nu in zorg zitten is meegenomen. 

Wat niet is meegenomen zijn de gevolgen van de eigen bijdrage en de bedrijfsvoering. 

 

De heer Plegt: ik ben bang dat het te positief wordt voorgesteld met € 356.000, -. We gaan de eigen 

kracht van cliënten gebruiken, daar heb ik twijfels bij. We hebben iets niet ingekocht een aantal jaren, 

en dat moeten we nu wel weer gaan doen. Waarom denken wij dat de kosten lager gaan uitvallen 

door een algemene voorziening die nog niet vorm is gegeven? Het terugbrengen van de kosten met  

€ 119.000, - is voor mij onduidelijk? 

Wethouder Vleerbos: als we het oude en het nieuwe systeem vergelijken gaan we alleen in de 

uitgaven van de huishoudelijke ondersteuning ruim € 350.000, - meer uitgeven. Dat betekent dat 

iedereen die huishoudelijke ondersteuning geniet er dus op vooruit gaat. De “eigen kracht” wordt 

maximaal benut. De was- en strijkverzorging moet aangeboden worden als totaalpakket.  

 

De heer Plegt: gaan we €356.000, - meer uitgeven? Of €475.000, -? 

Wethouder Vleerbos: het voorstel dat nu voorligt daarvan schatten wij in dat het € 350.000,- meer gaat 

kosten en daar komen nog 2 bedragen bij. Wij gaan er vanuit dat we dit halen. Het voorstel voorziet in 

de afschaf van de huishoudelijke hulp toeslag. Daardoor kun je € 119.000, - gebruiken om de normale 

huishoudelijke ondersteuning te betalen. Dat maakt het € 119.000, - minder.  
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De heer Wessels: ook ik maak me zorgen over de hoogte van het bedrag. De menskracht komt er nog 

bij. Er bekruipt me een gevoel dat we akkoord gaan met een bedrag met een open einde. 

Daarnaast lees ik dat de kosten uit het sociaal domein worden gehaald. Waar worden ze uit het 

sociaal domein gehaald? 

Wethouder Vleerbos: de reparatie in de huishoudelijke hulp-ondersteuning voorziet in 3 aspecten. Eén 

daarvan is het bedrag van €350.000, - + de bedrijfsvoering + de eigen bijdrage. Dit maakt de 

structurele last voor de huishoudelijke ondersteuning in de begroting. Het raadsperspectief laat een 

forse verhoging zien van de huishoudelijke ondersteuning voor de komende jaren. De jaarrekening 

over 2016 laat zien waar in het sociaal domein nog maatregelen genomen kunnen worden om extra 

gelden voor de huishoudelijke ondersteuning uit het sociaal domein te halen. De kaasstolp is er dan 

wel vanaf maar het gedachtegoed blijft wel bestaan. De gevolgen en de uitwerking van het budget 

komen in het raadsperspectief aan de orde. 

 

De heer Busscher: kan de wethouder een inschatting geven van de PM kosten.  

Wethouder Vleerbos: grof geraamd gaat het structureel om een bedrag tussen de €500.000,- en 

€700.000, -. Dit komt in het raadsperspectief terug. 

 

Het voorstel Huishoudelijke ondersteuning wordt als bespreekstuk geagendeerd voor 
de raadsvergadering van 20 maart 2017. 
 

 

6. Actieplan Arbeidsmarkt 2.0 2017-2018 

 

De heer Plegt: in het voorstel lees ik bij het beoogd resultaat van het te nemen besluit de ondernomen 

acties. Dit is onduidelijk weergegeven.  

Wethouder De Witte: ik begrijp dat het tot discussie leidt. Maar als je de ondernomen acties leest  

zitten daarin ook de beoogde resultaten. Er komt een verduidelijking van het voorstel. 

 

De heer Oude Luttikhuis: ik zie niet wat er met het geld wordt gedaan? 

Wethouder De Witte: in het actieplan staat exact hoe e.e.a. gefaciliteerd en gefinancierd gaat worden. 

Dat geeft antwoord op de vragen die zijn gesteld. 

 

Mevrouw Aalderink: de fractie CDA is blij met het voorstel dat voorligt. Het komt de economie ten 

goede. Wij stemmen dan ook in met het plan dat voorligt. 

 

De heer Oude Luttikhuis: in het voorstel m.b.t. Soweco is opgenomen dat wij taken overhevelen van 

het Werkplein naar Soweco. Waarom kan dit niet gelijk naar Soweco? 

Wethouder De Witte: de over te hevelen taken zijn structurele gelden. Hier gaat hem om eenmalige 

gelden om extra activiteiten te ontplooien. Daar zit een taak voor het Werkplein en de uitvoering bij 

Soweco.  

 

De heer Plegt: het bedrag m.b.t. de maatschappelijke initiatieven á € 65.000, -. Zijn er al initiatieven in 

gang gezet? 

Wethouder De Witte: de maatschappelijke initiatieven worden door ondernemers en het onderwijs 

geïnitieerd. Dit betreft een inschatting met co- financiering om buiten de paden activiteiten te 

ontplooien en op deze manier mensen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. We vinden gezien 

de discussie in de afgelopen jaren dat dit geld beschikbaar moet worden gesteld. 

 

Het voorstel Actieplan 2.0 wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 20 maart 2017. 
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8. Businessplan Maatschappelijke onderneming Soweco 

 

De heer Oosterik vraagt: in het technisch vragenuur begreep ik dat we afhankelijk zijn van de andere 

gemeenten. Stel dat wij hiermee instemmen en bijvoorbeeld de gemeente Almelo dient wel wensen en 

bedenkingen in. In hoeverre kunnen wij dan als raad nog wensen en bedenkingen uitspreken? 

Wethouder De Witte: er is altijd een mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen. De 

gemeente Tubbergen is afhankelijk van wat andere gemeenten hierin gaan doen. Daarin lopen we 

een risico omdat we afhankelijk zijn van andere gemeenten maar in de uitvoering op lokaal niveau is 

dit niet het geval. 

 

De heer Hoitink licht toe: het lastige bij dit voorstel is dat er geen formele wensen en 

bedenkingenprocedure is. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een mening te uiten vanuit de 

kaderstellende verantwoordelijkheid en de wethouder dit mee geven in het verdere traject. 

 

De heer Wessels: het stuk is vrij vaag. Het zijn prachtige termen, maar vaag, en het feit is dat we daar 

elk jaar een fors bedrag voor moeten betalen. Zijn er alternatieven of moeten we gewoon doorgaan op 

deze weg en de prijs betalen? Ik heb de wethouder al in een eerder stadium gevraagd of er 

alternatieven zijn. Die zijn er volgens hem voorlopig niet.  

Wethouder De Witte: zelf heb ik er ook moeite mee. Niet zozeer richting hetgeen er lokaal gedaan 

wordt maar met hetgeen er vanuit Den Haag naar ons toekomt. Daar is te kortzichtig gedacht over het 

“neersabelen” van de SW. De consequenties daarvan voelen we dagelijks. Op het moment de 

subsidie daalt van € 27.000, - naar € 22.000, - en de SW problematiek complexer wordt, is de 

exploitatiesubsidie hoger. Met een SW-populatie is niet het rendement te behalen om het verschil 

tussen subsidie en het ondernemersresultaat daarin te beïnvloeden. Sinds 2011 is er in verschillende 

gremia discussie gevoerd over deze problematiek. Er is gekeken in anderen gemeente en we zijn tot 

de conclusie gekomen dat dit de beste oplossing is. Het maatschappelijk effect dat hiermee wordt 

bereikt is niet in euro’s uit te drukken. Uit gesprekken met SW mensen die werken bij Soweco blijkt dat 

ze dankbaar zijn voor de kans die ze krijgen. Het mag dan wel vaag omschreven zijn maar het is heel 

concreet in de uitvoering op persoonsniveau.  

 

De heer Oude Luttikhuis: m.b.t. de extra bijdrage die nu wordt gevraagd. Er ligt een begroting aan ten 

grondslag en daar is ons budget op gebaseerd. Als je kijkt naar de oorzaken van overschrijding, ligt 

dat deels aan autonome zaken die buiten onze macht omgaan. Dan wordt het lastig om dit te 

budgetteren.  

Wethouder De Witte: met Soweco worden afspraken gemaakt over de huidige doelgroep en de 

nieuwe maatschappelijke onderneming in zijn extra diensten en taken. Ik begrijp dat er vragen zijn en 

die wil ik ook graag beantwoorden want het college heeft de raad gevraagd er iets van te vinden. Voor 

wat betreft de inhoud zitten we redelijk op één lijn. Ik kom met een voorstel over de vorm hoe we hier 

iets van kunnen vinden. Het is goed om de vragen te stellen die er zijn zodat we allemaal een goed 

gevoel hebben bij datgene dat we doen.  

 

De heer Oude Luttikhuis: t.a.v. punt 4 instemmen met de overeenkomst met Soweco voor het jaar 

2017 betreffende beheer openbare ruimte in de gemeente Tubbergen. Wat je ziet is dat de 

productiviteit daalt. Dit heeft niets te maken met de inzet van de mensen maar voor Soweco betekent 

het extra kosten. Hoe gaat dit m.b.t. het serviceniveau in het contract geregeld worden? 

Wethouder De Witte: de verantwoordelijk portefeuillehouder heeft richting Soweco aangegeven dat 

het huidig beeldkwaliteitsniveau geregeld moet zijn. Soweco heeft een goed prijs-kwaliteitverhouding - 

aanbod neergelegd. Hoe dat vorm gegeven gaat worden ligt niet bij ons maar bij Soweco.  

  

De heer Oude Luttikhuis: er wordt gesproken over het uitbesteden van taken vanuit het Werkplein 

naar Soweco Verschuift het budget dan ook mee met deze taken of zitten daar nog voorwaarden aan? 

Wethouder De Witte: er zijn gesprekken met Almelo over het openbreken van het contract en 

verschuiving van taken. Het is de bedoeling dat een aantal taken die nu nog zijn ondergebracht bij 
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Sociale Zaken overgeheveld worden naar Soweco met het daarbij behorende budget.  

 

De heer Plegt: m.b.t. punt 5: het bestuur Noaberkracht heeft opdracht gekregen om te onderzoeken of 

er meer synergiewinst te behalen valt uit de samenwerking. Kan de organisatie dit intern onderzoeken 

of wordt daarvoor een extern bureau ingeschakeld? 

 

Wethouder De Witte: we kijken zelf naar mogelijkheden voor synergiewinst. Hiervoor is geen externe 

adviseur nodig. 

 

Mevrouw Hansté: de fractie CDA vindt het een goed uitgewerkt en doordacht plan. De fractie heeft 

nog wel een paar opmerkingen c.q. vragen. De risico’s moeten nog in kaart worden gebracht. De 

commerciële prikkels moeten er wel zijn. Als blijkt dat het niet goed gaat wanneer kun je dan 

bijsturen? 

Wethouder De Witte: we zijn ons bewust van de risico’s. Er wordt goed gekeken naar wie/welke rol 

heeft. De raad wordt continue geïnformeerd over de ontwikkelingen die er zijn.  

 

De heer Oude Luttikhuis: n.a.v. de vraag van de heer Plegt over het onderzoek naar meer 

synergiewinst. Wanneer je met een onafhankelijke blik wil kijken, lijkt het mij juist goed om een extern 

bedrijf in te schakelen hoe e.e.a. op een andere manier of beter vorm gegeven kan worden.  

Wethouder De Witte: er is vol vertrouwen in de objectiviteit van Noaberkracht. Mocht blijken dat het 

niet het gewenste rendement oplevert kunnen we altijd nog overwegen een externe in te schakelen. 

 

De voorzitter merkt op dat de wethouder in de vergadering een oproep heeft gedaan om mee te 

denken over het voorstel en ideeën aan te dragen. Is het raadsvoorstel rijp om de status te bepalen tot 

een raadsbesluit in de eerstvolgende raadsvergadering? 

Wethouder De Witte: het voorstel is mijns inziens rijp genoeg om er wel/niet een zienswijze op in te 

dienen. De manier waarop wensen en bedenkingen worden meegenomen, wordt in overleg met de 

griffier en het presidium bepaald.  

 

Het voorstel Businessplan Maatschappelijke onderneming Soweco wordt als 
bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 maart 2017. 

 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 

Vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2017. 

 

De voorzitter      De griffier 

 

J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink  G.M.M. Schreijer 

 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Wethouder Vleerbos De wethouder komt met 
een voorstel richting de 
raad m.b.t. het 
mantelzorgcompliment  

Onderdeel gewoden 
van de vrij 
toegankelijke 
voorzieningen. Een 
voorstel hieromtrent 
volgt.  
Volgende update 
April 2017 

Update in de 
vergadering van 31 
januari 2017  

2. Wethouder Vleerbos Onderzoek naar een Is meegenomen in Update in de 
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stappenplan voor het 
berekenen van de leges 
bij aanvraag 
bestemmingsplanwijziging 
en gefaseerde betaling bij 
meerjarige 
uitbreidingsplannen (01-
12-2015) 

de begroting.  
Volgende update 
april 2017 

vergadering van 31 
januari 2017  

4. Wethouder Vleerbos Publiceren van informatie 
m.b.t. het omwisselen van 
de containers 
(afvalbeleid) 

Omwisselmoment is 
gesteld op april/mei 
Volgende update 
april 2017 

Update in de 
vergadering van 31 
januari 2017 

 



Huishoudelijke ondersteuning 

Commissie samenleving en bestuur 

Gemeente Tubbergen 

7 maart 2017 

Elise Hol 



inhoud 

• Huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2015 

• Uitspraken Centrale Raad van Beroep 

• Andere ontwikkelingen 

• Gevolgen voor ons beleid 

• Nieuw beleid (modules) 

• Gevolgen voor inwoners, aanbieders en 

gemeente 



Huishoudelijke ondersteuning 

per 1 januari 2015 
 

• Sturen en financieren op resultaten 

• Basispakket en pluspakket  

• Invulling bepaald door inwoner en 

zorgaanbieder  



Uitspraken CRvB 

• HO valt onder de Wmo 2015 

• Wasverzorging moet worden aangeboden onder de 

Wmo 2015 

• De ondersteuning mag (gedeeltelijk) worden 

aangeboden als algemene voorziening  

• Mag uniforme normen hanteren, mits objectief en 

onafhankelijk onderbouwd  

• Maatwerk moet mogelijk blijven 

• Onderzoek en besluit op individueel niveau  

 



Andere ontwikkelingen 

 

• Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 

inkoop maatschappelijke ondersteuning 

• Juridische uitspraken na CRvB 

• Zorgvraag van cliënten gestegen  

• Wijzigingen eigen bijdrage per 1-1-2017 

 



Gevolgen voor ons beleid 

• Onafhankelijk objectief normkader  

 > HHM  

 > CIZ protocol 

• Individueel onderzoek, bieden maatwerk 

• invulling vaststellen door gemeente en niet door 

de zorgaanbieder  

• Benoemen resultaten, activiteiten, frequentie en 

tijd 

• Wasverzorging opnemen  

 



Nieuw beleid 

 

één basismodule en 5 aanvullende modules: 

• Extra Hygiëne  

• Wasverzorging 

• Maaltijden 

• Regie 

• Zorg voor minderjarige kinderen  

 



Gevolgen voor inwoners, 

aanbieders en gemeente 
 

• Nieuwe aanbesteding  

• Herindiceren 

• Gedetailleerd ondersteuningsplan en 

beschikking 

• Verschuiving invulling van zorgaanbieder naar 

gemeente  

• Uitwerken financiële consequenties  

• Lokale implementatie en communicatie  

 



Vragen? 


