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Inleiding
Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Deze wet schrijft
onder meer voor dat de gemeenteraad voor een periode van ten hoogste vier jaar een beleidsplan
vaststelt om richting te geven aan door de gemeenteraad en het college van burgemeester en
wethouders te nemen beslissingen inzake maatschappelijke ondersteuning. De eerste planverplichting
geldt voor het jaar 2008, wat heeft geleid tot de samenstelling van dit beleidsplan 2008-2012, Wet
maatschappelijke ondersteuning, gemeente Tholen.
Uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wmo weerspiegelt de vraagstukken waarmee de samenleving als gevolg van demografische,
sociaal-culturele en sociaal-economische ontwikkelingen nu en in de toekomst wordt geconfronteerd.
Te denken valt aan de individualisering, de culturele integratie en de positie van gehandicapten,
psychiatrische patiënten en ouderen. Dit vraagt om een nieuwe balans in verantwoordelijkheden,
zowel tussen overheid en burgers, als tussen overheden en burgers onderling. Om dit te bereiken is
het zorgstelstel gewijzigd en zijn de verschillende soorten zorg anders verdeeld. Zo zijn de
Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), bepalingen over de huishoudelijke
verzorging en een aantal subsidieregelingen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en
de regelgeving over de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) naar de Wmo overgeheveld.
Het doel van de Wmo is om alle burgers, indien nodig, te ondersteunen in hun bijdrage aan de
samenleving, de maatschappelijke participatie te bevorderen en de zelfredzaamheid te herstellen.
Eigen verantwoordelijkheid van de burgers en het compensatiebeginsel zijn daarbij de leidende
beginselen. De eigen verantwoordelijkheid heeft betrekking op het zelforganiserend vermogen van de
burger in een 'civil society', waarbij de gemeente de voorwaarden dient te creëren en aanvullend actief
moet zijn om de burgers daarin te ondersteunen. De onderlinge betrokkenheid tussen mensen staat
daarbij voorop.
Het compensatiebeginsel heeft betrekking op tegemoetkoming door de gemeente aan de burgers die
ten gevolge van beperkingen (ziekte en/of gebrek) belemmerd worden in hun participatie in de
samenleving. In verband daarmee dient de gemeente voorzieningen te verstrekken, zodat deze
burgers zoveel mogelijk aan het maatschappelijk leven kunnen blijven deelnemen.
Met de invoering van de Wmo wordt als het ware meer samenhang in de ondersteunende taak van de
gemeente voor de burger beoogd.
De kern van de Wmo wordt gevormd door de in artikel 1 van deze wet genoemde negen
prestatievelden waar de gemeente beleid op moet formuleren, te weten:
1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
2. op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en
van ouders met problemen met opvoeden;
3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5. het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem;
6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van
hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer;
7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld;
8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden
van psychosociale hulp bij rampen;
9. het bevorderen van verslavingsbeleid.
Taken van de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning
Behalve het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan heeft de gemeente nog drie andere
procesverplichtingen op basis van de Wmo:
-

de verordening voor individuele voorzieningen;
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-

participatie van burgers bij de totstandkoming van het beleid;
de verantwoordingsverplichting door publicatie over prestaties inclusief een jaarlijks
cliënttevredenheidsonderzoek.

Naast het beleid op de negen prestatievelden komen in dit beleidsplan deze drie genoemde
verplichtingen eveneens aan de orde.
De in dit beleidsplan behandelde onderwerpen zijn niet limitatief en compleet uitgewerkt
weergegeven. Dit beleidsplan vormt dan ook geen statisch geheel, maar veeleer een handvat met
voortschrijdend karakter, van waaruit de maatschappelijke ondersteuning binnen de gemeente Tholen
wordt vormgegeven.
In het beleidsplan is per prestatieveld een weergave te vinden van het bestaande beleid. Dit zijn de
activiteiten die binnen de gemeente Tholen op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning
reeds gestalte hebben gekregen en dienen als uitgangssituatie voor de beoordeling van de uiteindelijk
te behalen resultaten. Ter beantwoording van de vraag in hoeverre de gewenste resultaten en de
daarbij benodigde activiteiten zijn gerealiseerd, zal een jaarlijkse monitoring en rapportage van het
beleid plaatsvinden op de tot dan toe behaalde prestaties.
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Prestatieveld 1
Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten
Kenmerken
Het eerste prestatieveld is ruim en breed geformuleerd en geeft de gemeente een grote vrijheid bij de
uitwerking daarvan en het stellen van prioriteiten. De manieren waarop de sociale samenhang en
leefbaarheid bevorderd kunnen worden zijn immers zeer divers. Sociale samenhang en leefbaarheid
zijn subjectieve begrippen die uit vele factoren bestaan.
Onder leefbaarheid wordt in het algemeen verstaan de aantrekkelijkheid om in een bepaalde wijk of
kern te wonen. Dit kan te maken hebben met mogelijkheden om je dagelijkse brood te verdienen, het
onderdeel zijn van een sociale gemeenschap, het kunnen benutten van individuele
ontplooiingmogelijkheden en de bereikbaarheid van voorzieningen. Ook de aanwezigheid van sporten culturele voorzieningen spelen hierin een belangrijke rol. Welke factoren voor een individuele
persoon de omgeving leefbaar maken is mede afhankelijk van de levensfase, de
gezondheidstoestand en de sociaal economische status.
Het begrip sociale samenhang duidt op de sterkte van sociale banden binnen een samenleving.
Sociale samenhang kan zowel op kleine als op grotere schaal bestaan. Op kleine schaal valt te
denken aan het gezin, de familie en de vriendenkring. Op grotere schaal bestaat sociale samenhang
binnen buurten, verenigingen, kerkgenootschappen, scholen en bedrijven.
Visie
De maatschappij is de laatste decennia sterk veranderd. Oude sociale verbanden maken steeds meer
plaats voor nieuwe. Zo is het traditionele gezin niet meer voor iedereen standaard en wordt de vrije tijd
vaak anders besteed dan voorheen. Vandaag de dag wordt de samenleving ook steeds meer
gekenmerkt door individualisering, vergrijzing en integratie met andere culturen Deze ontwikkelingen
hebben invloed op bestaande sociale structuren.
Het behouden van de leefbaarheid op Tholen vormt één van de uitgangspunten van de toekomstvisie.
De gemeente richt zich daarbij op het voor iedereen, dus ook voor de kwetsbare bevolkingsgroepen,
toegankelijk zijn van de samenleving, of het nu gaat om de mogelijkheid gebruik te maken van
kinderopvang, het toegang hebben tot sociale netwerken of andere voorzieningen om volwaardig aan
de samenleving te kunnen deelnemen.
Investeren in de mogelijkheden voor kwetsbare groepen, zoals gehandicapten, mensen met een
verstandelijke beperking en ouderen is van groot belang. Daarbij gaat het om tijdig signaleren van
dreigende vereenzaming en het bevorderen van de sociale en fysieke toegankelijkheid tot deelname
aan activiteiten door deze groepen, waarbij tevens wordt gedacht aan een adequate toegankelijkheid
van openbare ruimten, zoals bibliotheken en dorpshuizen.
Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid raakt ook andere gebieden van de Thoolse
samenleving, zoals het geboden woonklimaat, de ruimtelijke ordening, het niveau en de kwaliteit van
de voorzieningen, de sociale veiligheid en de economie.
Uitgangspunt is dat het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid niet alleen ontstaat
door de inzet van, door de gemeente aangewezen professionele organisaties. Veelal zal het in eerste
instantie gaan om initiatieven en inbreng van de naaste omgeving, zoals familie, buren, vrijwilligers in
de buurt of in kerkelijke verbanden of om de bijdrage van bijvoorbeeld een sport-, muziek-, of culturele
vereniging. Op deze manier zullen de voorzieningen zo optimaal mogelijk aansluiten bij de wensen en
behoeften van de bewoners van een wijk of kern. De gemeente heeft daarin een stimulerende en
faciliterende functie.
Bestaand beleid
Op het gebied van de sociale samenhang en leefbaarheid is de actuele situatie als volgt:
• In alle kernen is minstens één basisschool.
• In alle kernen is een peuterspeelzaal, met uitzondering van Anna-Jacobapolder.
• In alle kernen is een dorpshuis, in de kernen Tholen, Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland is een
sport- en gemeenschapscentrum. De jeugdhonken zijn integraal opgenomen in de dorpshuizen
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

c.q. sport- en gemeenschapscentra. In de dorpshuizen c.q. gemeenschapscentra zijn tevens
voorzieningen voor amateur kunst- en cultuurbeoefening.
Er zijn vier bejaardensozen verspreid over de gemeente; in zes kernen zijn praathuisjes voor het
bieden van onderdak voor sociaal contact tussen ouderen.
In bijna alle kernen zijn sportvelden; tennisbanen en gymzalen. In Tholen en Sint-Maartensdijk is
een zwembad.
In alle kernen zijn speelterreinen voor verschillende leeftijdscategorieën.
Vanuit het bestaande cultuurbeleid worden activiteiten ondersteund, zoals muziek- en
zangverenigingen, toneel, volksdansen, volksfeesten, culturele evenementen, streekmusea,
heemkundige kringen, de Stichting Zeeuwse Muziekschool en de BibliOosterschelde.
Binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk vindt opvang, ondersteuning en begeleiding bij
sociaal-maatschappelijke problemen plaats. Er is een specifiek doelgroepenbeleid gericht op
ouderen en gehandicapten.
In het kader van jeugd- en jongerenwerk worden activiteiten georganiseerd, zoals de
straatspeeldag, hang around, projecten sport, gezondheid en recreatie en bijeenkomsten in
jeugdhonken; dit vanuit de doelstelling bij te dragen aan een recreatieve en educatieve zinvolle
besteding van vrije tijd door de jeugd.
Local Boards: hiermee worden initiatieven van burgers gestimuleerd met ondersteuning van de
gemeente, inzake het verbeteren van woonwijken.
Blibliotheekwerk voor speciale doelgroepen met als doel een zo breed mogelijke toegang tot de
samenleving te waarborgen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals vervoersafhankelijke
ouderen en jeugd.
Minderheden worden belegeleid in het proces naar integratie in de Thoolse samenleving.
Er zijn cursussen voor speciale doelgroepen, zoals meer bewegen voor ouderen.
In alle kernen van de gemeente zijn woonzorgprojecten in de vorm van servicepunten bij
geclusterde woonvormen.
Maaltijdvoorzieningen: het verzorgen van warme en koelversmaaltijden aan zelfstandig wonende
ouderen is geregeld. Dit is ondergebracht bij Allévo.
Alarmering: er kan gebruik worden gemaakt van deze voorziening die het mogelijk maakt dat
zelfstandig wonende burgers met een zorgbehoefte in geval van nood snel kunnen alarmeren om
adequate hulp te krijgen.
Er wordt een kindervakantieweek georganiseerd ter bevordering van de maatschappelijke
participatie van kinderen.
Op het gebied van inspraak worden hier de jongerenraad Joth en de Wmo-adviesraad genoemd,
met als doelstelling het behartigen van de belangen van de Thoolse jeugd, c.q. van degenen die
een beroep moeten doen op maatschappelijke ondersteuning.
Op het gebied van sociale veiligheid wordt onder meer gewerkt aan terugdringing van overlast in
de kernen en het voorkomen van onveilige verkeerssituaties.

Nota's met bestaand beleid
Welzijn:
• Algemene subsidieverordening (1998)
• Tarievenregeling subsidiëring gemeente Tholen (2007)
• Visiedocument BibliOosterschelde (2005)
• Tholen scherper in beeld (2003)
• Notitie Speelruimte 2008-2012 (2008)
• Nota toekomst dorps- en gemeenschapshuizen (2003)
• Nota Welzijnsaccomodaties (2000)
• Minderhedennota (gepland voor 2008)
Veiligheid:
• Integraal Veiligheidsbeleid Tholen (2004)
• Algemene Plaatselijke Verordening Tholen (2006)
• Verkeersveiligheidsplan Tholen (1999)
• Beleidsrapportage openbare verlichting 2003-2027 (2004)
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Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het instandhouden van en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid in de kernen.
Het bevorderen van de sociale cohesie tussen bevolkingsgroepen.
Het bevorderen van een gezonde samenleving.
Het bevorderen van de participatie aan de samenleving van kwetsbare groepen.
Het instandhouden van en waar mogelijk verbeteren van voorzieningen voor wonen, zorg en
welzijn, met het streven mensen langer in hun eigen leefomgeving te laten verblijven met de
nodige ondersteuning.
Betrokkenheid van de burger bij het te voeren beleid vergroten.
In iedere kern een op de lokale behoefte afgestemde sportvoorziening en/of dorpshuis.
Een breed cultuurbeleid in samenhang met andere beleidsterreinen.
Participatie minderheden aan het maatschappelijke verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opstellen van de Sportnota in 2008.
Opstellen van de Cultuurnota in 2008.
Uitvoering geven, binnen de beschikbare budgetten, aan de sport- en cultuurnota's vanaf 2008.
Bouwen van een nieuw sport- en gemeenschapscentrum in Sint-Maartensdijk vanaf 2008.
Investering in het gemeentelijk zwembad (2009/2010).
Bouwen van een Brede school (basisschool gecombineerd met kinderopvang en bibliotheek) in
Sint-Annaland vanaf 2008.
Inzet van het Servicebureau om het isolement van ouderen en gehandicapten terug te dringen en
tevens te zorgen voor voorlichting en ondersteuning, 2008-2012.
Intensivering van samenwerking in de Stuurgroep Wonen, Zorg & Welzijn.
Realisatie van een woonservicecentrum in Scherpenisse vanaf 2009.
Opstellen Masterplan Tholen in 2008.
Projectmatig activiteiten organiseren voor (hang)jongeren, 2008-2012.
Organiseren van activiteiten voor minderheden met als doel maatschappelijke opvang te
bevorderen, 2008-2012.
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Prestatieveld 2
Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en
van ouders met problemen met opvoeden
Kenmerken
Het tweede prestatieveld heeft in de eerste plaats betrekking op in de gemeente wonende jeugdigen,
en in voorkomende gevallen hun ouders, bij wie sprake is van een verhoogd risico op problemen door
sociale omstandigheden of een zorgelijke opvoedingssituatie. Daarnaast biedt dit prestatieveld voor
ouders met minder ernstige opvoedingsproblemen de mogelijkheid hierover via gemeentelijke
voorzieningen informatie en advies in te winnen. De bedoeling is om problemen bij jeugdigen en hun
ouders te voorkomen en indien die problemen er al zijn, vroegtijdig te signaleren, te beoordelen en
trachten op te lossen.
De gemeente zoekt bij de invulling van dit prestatieveld aansluiting bij de door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Maatschappelijke
Ondernemersgroep (MO-groep) overeengekomen vijf functies van het preventieve jeugdbeleid, die er
op lokaal niveau (frontoffice) minimaal dienen te zijn, voorafgaand aan de jeugdzorg. Deze functies,
die voor elke cliënt zonder indicatiestelling of verwijzing toegankelijk zijn betreffen:
1. Informatie en advies. Dit gaat om informatie en advies aan ouders, kinderen en jongeren over
opvoeden en opgroeien.
2. Signalering. Duidelijk moet zijn welke afspraken gelden voor het melden van signalen over
gezinnen door instellingen als jeugdgezondheidszorg, onderwijs, peuterspeelzalen en
jeugd- en jongerenwerk.
3. Toeleiding naar hulp. Lokaal moet geregeld zijn hoe de toeleiding naar hulp plaatsvindt, dat
wil zeggen naar lokale en regionale voorzieningen of Bureau Jeugdzorg,
4. Licht pedagogische hulp. Voor gezinnen en jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen
moet er op lokaal niveau licht pedagogische hulp beschikbaar zijn.
5. Coördinatie van zorg: Bij coördinatie van zorg gaat het om het afstemmen en zo mogelijk
bundelen van zorg in het geval dat meerdere hulpsoorten nodig zijn om een jeugdige of
gezin te ondersteunen
Visie
Voor jongeren is het belangrijk dat zij in een veilige, stimulerende leefomgeving opgroeien om zich te
kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen, die op een volwaardige wijze aan de samenleving
deelnemen. Situaties die een optimale ontwikkeling van jongeren in de weg staan, dienen zoveel
mogelijk te worden voorkomen. Preventie-activiteiten, zoals door de GGD, Indigo en Halt
georganiseerde cursussen voor jongeren en ouders en voorlichting op scholen, dragen daaraan bij.
Ook de zelfverdedigingscursussen op de basisscholen en het jongerenwerk in Tholen hebben een
aandeel in het preventieve jeugdbeleid.
In de gemeente Tholen zijn drankmisbruik en schuldenproblematiek onder jongeren punten van zorg.
Dit vergt een daarop afgestemde aanpak, zowel op preventief gebied als op het terrein van de
hulpverlening. Het op basis van het regeerakkoord van 4 juni 2007 in te stellen Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) zal bij het terugdringen van deze problematiek een belangrijke rol moeten gaan
spelen. Dit CJG wordt het concept waar de bestaande functies op het gebied van de preventieve
jeugdzorg en de daaruit voortvloeiende taken gebundeld worden en in een samenhangend pakket van
dienstverlening aangeboden worden. Het vormen van een CJG valt onder de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de gemeente. Op dit gebied werken alle Zeeuwse gemeenten en de
provincie reeds samen in de vorm van de Task Force Jeugd Zeeland. Dit samenwerkingsverband is
erop gericht om het thans versnipperde aanbod in het preventieve jeugdbeleid herkenbaar en
toegankelijk te maken voor jeugdigen en hun ouders. Het scheppen van structuur, om zo te komen tot
een effectief en efficiënt jeugdbeleid, alsmede de één loket gedachte, staan daarbij centraal.
Van belang is om zoveel mogelijk informatie op het terrein van de preventieve hulpverlening te
bundelen binnen de gemeente en de toegang tot het CJG zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Daarbij dient aan de burgers duidelijk te worden gemaakt dat de activiteiten van het CJG niet alleen
voor risicogroepen zijn, maar voor iedere ouder of verzorger die met opvoedingsvragen heeft te
maken.
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Bestaand beleid
Op het gebied van het (preventieve) jeugdbeleid is de actuele situatie als volgt:
• Afstemming binnen het preventieve jeugdbeleid, alsmede aansluiting op het curatieve
jeugdbeleid vindt provinciebreed plaats binnen de Task Force Jeugd Zeeland. Deze heeft de
Zeeuwse basisinfrastructuur voor de jeugd als volgt vastgesteld:
1. Een frontoffice van het CJG binnen de gemeenten, als vraagbaak voor jeugdigen,
ouders/verzorgers, vrijwilligers en professionals. De uitvoering van het basispakket
jeugdgezondheidszorg en de toegang tot het Bureau Jeugdzorg worden hier ondergebracht.
2. Een backoffice van het CJG met daarin cliëntgerichte netwerkvorming tussen de betrokken
instellingen.
3. Zorgadviesteams in het onderwijs, met een verbinding naar het CJG.
4. Een gezamenlijk afgestemd preventieaanbod aan scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang
op basis van vraaggerichtheid.
• In de Task Force Jeugd Zeeland wordt deze basisstructuur thans uitgewerkt in drie pilots
binnen drie Zeeuwse gemeenten (Schouwen-Duiveland, Middelburg en Terneuzen). Hieruit
komt informatie waarop de gemeente Tholen de uitwerking van het preventieve jeugdbeleid
mede zal baseren.
• De schuldhulpverlening, als onderdeel van de bijzondere bijstand, biedt hulp bij het oplossen
en voorkomen van problematische schuldsituaties. De hulpverlening bestaat uit
budgetbegeleiding, budgettering, bemiddeling en sanering. Deze schuldhulpverlening is niet
specifiek voor jongeren; jongeren kunnen hier uiteraard wél door geholpen worden. Tevens
kan voor schuldenproblematiek het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) worden
ingeschakeld.
• Er is een jongerenraad (Joth) voor het behartigen van de belangen in brede zin van de
Thoolse jeugd.
• De jeugdmonitor verzamelt en stelt informatie beschikbaar over de Zeeuwse jeugd, door
middel van enquêtes, aanleveren, verzamelen en combineren van gegevens van Zeeuwse
instellingen die zich met de jeugd bezighouden.
• Er is een consultatieteam en een Sociaal Medisch Team (SMT), waarop door scholen een
beroep kan worden gedaan bij het verminderen en voorkomen van sociaal emotionele
problematiek. De cursussen 'Opvoeden Zo' worden hiervoor ingezet.
• Het opvoedbureau biedt laagdrempelige toegang tot de adviesfunctie voor ouders die vragen
hebben over de opvoeding van hun kinderen.
• Er worden weerbaarheidscursussen gegeven aan leerlingen in groep 7 en 8 van de
basisschool, zodat zij steviger in hun schoenen staan bij de overgang naar het middelbaar
onderwijs.
• In het kader van preventie vindt voorlichting plaats over genotmiddelen aan ouders en
jongeren; er zijn tevens preventielessen in het basisonderwijs.
• Via de Jeugdgezondheidszorg bij 0 tot 4-jarigen en de GGD vindt integrale
jeugdgezondheidszorg plaats met betrekking tot het vroegtijdig onderkennen van afwijkingen,
vaccineren, voorlichten, adviseren en ondersteunen van ouders in verband met een gezonde
ontwikkeling van het kind.
• Het leerplichtbeleid is erop gericht om schoolverzuim en vroegtijdige schoolverlating te
voorkomen, c.q. terug te dringen. Dit vloeit voort uit de Leerplichtwet. Hiertoe wordt de
leerplichtambtenaar ingezet.
Nota's met bestaand beleid
•
•
•
•
•
•

Nota lokaal jeugdbeleid (2007)
Task Force Jeugd (2007)
Regionaal gezondheidsbeleid (2002)
Nota Gezond en Wel (2004)
GGD-meerjarenbeleidsplan met o.a. jeugdgezondheidszorg (2005-2008; nieuwe versie 20092012)
Beleidsnotitie schuldhulpverlening (2002)
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Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•
•
•
•

Jongeren in staat stellen op een evenwichtige wijze volwassen te worden.
Het vergroten van ontplooiingskansen van jongeren.
Een gezonde samenleving.
Voorkomen en terugdringen van schuldenproblematiek en drankmisbruik onder jongeren,
alsmede van ander problematisch gebruik van genotmiddelen, c.q. ander problematisch
gedrag.
Het voorkomen of vroeg signaleren van achterstand en uitval van jongeren.
Het zoveel mogelijk betrekken van jongeren bij zaken die hen direct of indirect aangaan, mede
door participatie binnen de jongerenraad Joth en de Wmo-adviesraad.
Structurering, bundeling en coördinatie op het gebied van informatie, advies en hulpverlening
in het kader van de ondersteuning van jeugdigen, ouders en verzorgers.
Laagdrempeligheid en één loket.

Wat gaan we daarvoor doen?
•
•
•

Oprichten van een Centrum voor Jeugd en Gezin binnen de gemeente. Dit wordt een centrale
plaats waar ouders en jongeren terecht kunnen voor al hun vragen met betrekking tot
opvoeden en opgroeien.
Dit CJG zal in nauwe samenwerking met het Wmo-loket functioneren.
De activiteiten, zoals vastgelegd in de Nota Lokaal Jeugdbeleid continueren.
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Prestatieveld 3
Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
Kenmerken
Prestatieveld 3 bevat de activiteiten die de burger de weg wijzen op het brede terrein van de
maatschappelijke ondersteuning. Dit kan zowel algemeen opgevat worden, in de zin van het aanwezig
zijn van voldoende informatiepunten, als meer specifiek, waarbij gedacht kan worden aan het geven
van een individueel advies of hulp bij de verheldering van een ondersteuningsvraag. In de Wmo wordt
uitgegaan van de één-loketgedachte, dat wil zeggen: de burger dient zich in principe niet vaker dan
eenmaal tot de gemeente te wenden om de benodigde informatie en ondersteuning te verkrijgen. De
gemeente hoeft zich daarbij niet te beperken tot de voorzieningen waar zij zelf in voorziet, maar kan
ook informatie verstrekken over andere gebieden, zoals zorg en wonen.
Onder het geven van cliëntondersteuning wordt verstaan het ondersteunen van een burger bij het
maken van een keuze of het oplossen van een probleem. Dit reikt verder dan informatie en advies en
richt zich tevens op personen die voor een dusdanig complexe situatie staan dat ze niet meer in staat
zijn dit zelf of met behulp van de eigen omgeving op te lossen. De cliëntondersteuning heeft dan ook
tot doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de cliënt te bevorderen.
Visie
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om burgers die problemen hebben met het participeren in
de samenleving en/of behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning op een heldere en
deskundige manier behulpzaam te zijn. Daartoe is per 1 januari 2007 gestart met het Wmo-loket
Tholen. Dit loket is laagdrempelig en tracht een zo optimaal mogelijke kwaliteit van dienstverlening
aan de burgers te bieden. Deze dienstverlening kan variëren van het puur beantwoorden van vragen,
tot het behandelen van aanvragen van voorzieningen, het geven van advies over opvoedingsvragen,
het doorverwijzen naar deskundige hulp, het stellen van indicaties, het bemiddelen van vrijwilligers,
alsmede het ondersteunen bij het invullen van formulieren. De loketfunctie kan zowel fysiek,
telefonisch, schriftelijk als digitaal uitgeoefend worden.
Bestaand beleid
Op het gebied van het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning is de actuele situatie als
volgt:
• Per 1 januari 2007 is er een loket bij de afdeling Publiekszaken, dat mede gericht is op de
uitvoerende taken binnen de Wmo, welke zijn onderverdeeld in de voormalige Wvgvoorzieningen en de huishoudelijke hulp. Bij dit loket kunnen cliënten terecht voor informatie
en advies, zowel fysiek, telefonisch als schriftelijk en komen de aanvragen voor de Wmovoorzieningen binnen die aldaar in behandeling worden genomen.
• Dit loket heeft als doelstelling het geven van een goede voorlichting over alle voorzieningen
en procedures in het kader van de wet- en regelgeving.
• De indicatiestelling voor de Wmo-voorzieningen wordt geheel uitbesteed aan het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Indien nodig worden er huisbezoeken afgelegd om tot een zo
goed mogelijk beeld van de situatie van de cliënt te komen. Thans wordt onderzocht of
toevoeging van het CIZ aan het Wmo-loket mogelijk is, mede met het oog op integrale
indicatiestelling voor toegang tot een groot aantal voorzieningen in het kader van
ondersteuning en vervoer, alsmede de Jeugdzorg.
• Voor de organisatie en ondersteuning van vrijwilligerswerk in de gemeente kunnen de burgers
terecht bij het Servicebureau, dat is ondergebracht bij de afdeling Welzijn en Onderwijs.
• Per 1 januari 2008 is eveneens bij de afdeling Welzijn en Onderwijs het Steunpunt vrijwillige
thuiszorg en mantelzorg gemeente Tholen ondergebracht.
• MEE Zeeland is wekelijks aanwezig met een servicepunt in het gemeentehuis; in het kader
van de samenwerkingsverplichting van MEE met de gemeenten wordt de verdere uitbouw van
de diensten van MEE binnen het Wmo-loket onderzocht.
• Op het punt van de digitale informatievoorziening neemt de gemeente samen met de andere
Zeeuwse gemeenten deel aan een gezamenlijke aansluiting bij het digitaal Wmo-loket
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•
•

XINVIS. Dit biedt een webbased loket waarin bezoekers van de website algemene informatie
kunnen vinden over de Wmo in de eigen gemeente en regio. Op het samenhangende
werkterrein van wonen, welzijn en zorg zijn er contactgegevens en uitgebreide informatie op
basis van producteigenschappen beschikbaar van de organisaties. Toekenning van de
provinciale subsidie ten behoeve van het gezamenlijke implementatietraject van XINVIS is
inmiddels binnen.
In juli 2007 is een tussenrapportage uitgebracht over de uitvoeringsactiviteiten van het Wmoloket Tholen met betrekking tot de huishoudelijke hulp en de overige Wmo-voorzieningen in
de periode 1 januari 2007 tot 1 juli 2007.
In de gemeentegids, die huis aan huis wordt verspreid, is tevens informatie opgenomen met
betrekking tot maatschappelijke ondersteuning.

Nota met bestaand beleid
•

Notitie Publieke dienstverlening (2002)

Wat willen we bereiken?
•

•
•
•
•

Uitwerken en verder implementeren van het Wmo-loket binnen de organisatie, enerzijds intern
gericht door automatisering van de aanvraagprocedure, de koppeling naar de digitale
informatievoorziening en de koppeling aan het Servicebureau en het Steunpunt vrijwillige
thuiszorg en mantelzorg, anderszijds extern gericht door, indien mogelijk, uitbreiding met het
CIZ en uitbouw van de diensten van MEE Zeeland.
De rol van het in te stellen Centrum voor Jeugd en Gezin dient gestalte te krijgen in
samenhang met het Wmo-loket.
De toegang tot de dienstverlening van het loket dient zo laagdrempelig mogelijk te zijn.
Deskundigheid en kwaliteit staat voorop.
Het Wmo-loket biedt ondersteuning op maat.
Decentralisatie van het Wmo-loket mogelijk maken om alle doelgroepen binnen de
samenleving te kunnen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Een geïntegreerd loket ontwikkelen waar zowel fysiek, schriftelijk, telefonisch als digitaal een
beroep kan worden gedaan op ondersteuning, hulpverlening, verstrekking van voorzieningen
en algemene voorlichting.
Deskundigheidsbevordering van de medewerkers binnen het Wmo-loket.
In het kader van de één loketgedachte en de integrale indicatiestelling de mogelijkheid van
samenwerking met het CIZ binnen het loket verder onderzoeken.
Een optimale coördinatie bewerkstelligen tussen de afdeling Publiekszaken, het
Servicebureau en het Steunpunt vrijwillige thuiszorg en mantelzorg gemeente Tholen.
Onderzoeken of de bijdrage van MEE Zeeland binnen het loket kan worden uitgebreid.
De ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin afstemmen met het Wmo-loket.
Uitvoering geven aan de implementatie van het digitale Wmo-loket XINVIS. De gemeente
krijgt een eigen gemeentelijke pagina met een lokale uitstraling.
Decentralisatie van het Wmo-loket mogelijk maken en ondersteuning van burgers bij het
invullen van formulieren uitbreiden, mede door de inzet van gemotiveerde vrijwilligers.
Inzetten van voorzieningenadviseurs. In samenhang met initiatieven van de afdeling Werk en
Inkomen wordt gewerkt aan het fenomeen voorzieningenadviseurs. Dit kan onder meer
betekenen dat vrijwilligers uit de 'bak van Werk en Inkomen' worden opgeleid en begeleid om
huisbezoeken af te leggen om mensen te helpen en te ondersteunen bij aanvraag en advies
over Wmo-voorzieningen.
Informatiefolders ontwikkelen over diverse facetten van maatschappelijke ondersteuning.
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Prestatieveld 4
Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
Kenmerken
Mantelzorgers
Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind
of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven
zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen. Het gaat niet om
alledaagse zorg, maar om zorg die vaak langdurig en intensief is. (Bron: Landelijke Vereniging voor

Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo)

Vrijwilligers
Vrijwilligers verrichten in enig georganiseerd verband, onverplichte en onbetaalde activiteiten ten
behoeve van anderen binnen de samenleving of de samenleving zelf. Het vrijwilligerswerk stimuleert
burgers om verantwoordelijkheid te nemen en niet alles van een ander of de overheid te verwachten.
Hierdoor is de burger niet alleen een consument van publieke diensten, maar levert hij tevens een
actieve bijdrage aan de samenleving.
Visie
Met de invoering van de Wmo heeft de gemeente per 1 januari 2007 de verantwoordelijkheid
gekregen voor ondersteuning van de mantelzorg en het vrijwilligerswerk. Ondersteuning van het
vrijwilligerswerk is niet nieuw; voor het vrijwilligersbeleid is in de gemeente reeds in 2004 een notitie
opgesteld. Dit vrijwilligersbeleid heeft vorm gekregen door het oprichten van een steunpunt voor
vrijwilligers in de vorm van het Servicebureau 'Voor Elkaar'. Dit servicebureau ondersteunt binnen de
gemeente vrijwilligers in alle sectoren. Inmiddels heeft dit servicebureau een duidelijke plek binnen de
Thoolse samenleving verworven. In het kader van de Wmo blijft de ondersteuning van de
vrijwilligersactiviteiten dan ook op deze manier georganiseerd. Inititiatieven van burgers in het kader
van vrijwilligersactiviteiten zullen worden bevorderd en ondersteund. Nieuwe mogelijkheden om het
vrijwilligerswerk te faciliteren, te stimuleren en betrokkenheid van burgers te vergroten worden
onderzocht en uitgewerkt.
De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de mantelzorg en de vrijwillige thuiszorg is echter
een nieuw beleidsterrein voor de gemeente. Door de invoering van de Wmo is de financiering van de
mantelzorg en de vrijwillige thuiszorg door het zorgkantoor Zeeland op basis van de landelijke
subsidieregeling Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM) komen te vervallen. Het jaar
2007 is benut om de coördinatie van de mantelzorg en de vrijwillige thuiszorg naar de gemeente over
te hevelen. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 1 januari 2008 het Steunpunt vrijwillige thuiszorg en
mantelzorg gemeente Tholen binnen het gemeentehuis actief is. De positie van mantelzorgers en
vrijwilligers in de thuiszorg verdient extra aandacht. Vrijwilligers in de zorg bieden immers persoonlijke
inzet en betrokkenheid aan mensen in een kwetsbare situatie. Onderzocht dient te worden hoe deze
groep optimaal kan worden ondersteund, door middel van informatievoorziening, cursussen,
bijeenkomsten (zoals ' De dag van de mantelzorg') en eventueel collectieve voorzieningen.
Professionele ondersteuning draagt immers bij aan het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit.
De raad van de gemeente Tholen heeft het grote belang van de mantelzorgers en vrijwilligers voor de
Thoolse samenleving benadrukt en de wens uitgesproken hierover tevens een afzonderlijke
beleidsnotitie op te stellen.
Bestaand beleid
Op het gebied van het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers is de actuele situatie als volgt:
• Voor de coördinatie en organisatie van vrijwilligersactiviteiten binnen de gemeente is het
Servicebureau 'Voor Elkaar' sinds 2004 actief. Dit Servicebureau is ondergebracht bij de
afdeling Welzijn en Onderwijs.
• Het Servicebureau richt zich vooral op het verstrekken van informatie, het geven van advies,
het organiseren van scholing (bijvoorbeeld via het ROC), het bemiddelen van vraag en
aanbod, alsmede de organisatie van de vrijwilligersavond.
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•
•

•

Het Servicebureau draagt bij aan het terugdringen van het isolement van ouderen,
gehandicapten en minderheden en geeft daarbij voorlichting en consultatie.
Vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt tevens vrijwilligerswerk gecreëerd. Indien een
verzoek wordt ingediend bij de gemeente via een reïntegratiebureau of van een cliënt, wordt
beoordeeld of in dat individuele geval toestemming wordt gegeven om vrijwilligerswerk te
mogen verrichten met behoud van uitkering.
In april 2007 heeft het college van B&W besloten om de werkzaamheden van het Steunpunt
vrijwillige thuiszorg en mantelzorg over te nemen en te implementeren in de gemeentelijke
organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat dit steunpunt per 1 januari 2008 binnen de gemeente
actief is voor het coördineren van ondersteuning in de mantelzorg en de vrijwillige thuiszorg.

Nota met bestaand beleid
•

Nota Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers (2006)

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•
•
•

Cohesie tussen bevolkingsgroepen.
Een gezonde samenleving.
Een volwaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer en een zelfstandig functioneren
binnen de samenleving door alle burgers.
Betrokkenheid van de burgers bij de samenleving vergroten.
Samenhangend beleid ontwikkelen.
Aanwezigheid van voldoende mantelzorg, vrijwillige thuiszorg en vrijwilligerswerk.
Optimale ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers.

Wat gaan we daarvoor doen?
•
•
•

Intensiveren van de ondersteuning van de mantelzorgers en vrijwilligers; daarbij nieuwe
mogelijkheden van ondersteuning onderzoeken.
Uitbouwen regeling Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg, door uitbreiding van het
aantal coördinatie-uren, alsmede door ophoging van de bestaande activiteitskosten.
Actualiseren van de Nota Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers.
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Prestatieveld 5
Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem
Kenmerken
Met dit prestatieveld wordt gedoeld op algemene maatregelen die, zonder dat men zich tot de
gemeente hoeft te wenden, ten goede kunnen komen aan een ieder die daar behoefte aan heeft. De
maatregel hoeft niet uitsluitend gericht te zijn op mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem of psychosociaal probleem, zolang zij er in ieder geval maar baat bij hebben. Het
kan om een breed scala van mogelijke maatregelen gaan, zoals toegankelijkheid van de
woonomgeving, de openbare bibiotheken, de dorpshuizen, het gemeentehuis etcetera. Dit
prestatieveld vertoont dan ook enige overlap met prestatieveld 1, waarin is aangegeven dat
bevordering van sociale samenhang en leefbaarheid mede kan plaatsvinden door te investeren in de
mogelijkheden voor kwetsbare groepen, onder meer door te zorgen voor een adequate
toegankelijkheid voor deze groepen van openbare ruimten. Daarnaast kan prestatieveld 5 tevens
dienen om deelname aan het maatschappelijk verkeer van genoemde doelgroepen te bevorderen
door het geven van voorlichting, advies, educatie of bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers voor het
organiseren van op de doelgroep gerichte activiteiten op sociaal-recreatief of sportief gebied.
Visie
Zoals aangegeven bij prestatieveld 1 dienen kwetsbare groepen in staat te worden gesteld mee te
doen binnen de samenleving. Het bevorderen van sociale en fysieke toegankelijkheid tot deelname
aan activiteiten voor deze groepen en het tijdig signaleren en bijsturen van dreigende vereenzaming
zullen dan ook deel uit moeten maken van het pakket aan algemene maatregelen die de gemeente op
dit terrein neemt. Daarnaast kan een goed uitgewerkt algemeen beleid de vraag naar individuele
voorzieningen doen afnemen. Een belangrijk uitgangspunt is dat ouderen en mensen met een
functiebeperking zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Door de stuurgroep
Wonen, Zorg & Welzijn zijn op dit gebied een viertal speerpunten genoemd, te weten: mobiliteit,
alarmering, maaltijdvoorziening en welzijnsvoorzieningen. Voorts is het van belang zogenaamde proactieve Wmo-voorzieningen bij wijze van algemene maatregel in te zetten, om te voorkomen dat bij
geclusterde woonvormen achteraf individuele voorzieningen moeten worden aangebracht, die met
inzet van meerdere partijen reeds eerder 'standaard' aanwezig hadden kunnen zijn.
Bestaand beleid
Op het gebied van prestatieveld 5 is de actuele situatie als volgt:
• In alle kernen van de gemeente zijn woonzorgprojecten in de vorm van servicepunten bij
geclusterde woonvormen.
• Maaltijdvoorzieningen: het verzorgen van warme en koelversmaaltijden aan zelfstandig
wonende ouderen is geregeld. Dit is ondergebracht bij Allévo.
• Alarmering en professionele alarmopvolging: er kan gebruik worden gemaakt van deze
voorziening die het mogelijk maakt dat zelfstandig wonende burgers met een zorgbehoefte in
geval van nood snel kunnen alarmeren om adequate hulp te krijgen.
• Binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk vindt opvang, ondersteuning en begeleiding bij
sociaal-maatschappelijke problemen plaats. Er is een specifiek doelgroepenbeleid gericht op
ouderen en gehandicapten.
• Het Servicebureau draagt bij aan het terugdringen van isolement van ouderen en
gehandicapten en geeft voorlichting en ondersteuning.
• Het Steunpunt vrijwillige thuiszorg en mantelzorg biedt ouderen, chronisch zieken en mensen
met een functiebeperking de mogelijkheid van vervoer naar het ziekenhuis, tandarts of andere
medicus of behandelaar. Ook het samen boodschappen doen of winkelen behoort tot het
aanbod van de vrijwillige thuiszorg en mantelzorg. Dit gebeurt in samenwerking met het Rode
Kruis, De Zonnebloem en de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV).
• Begeleid zelfstandig wonen vindt plaats in regionaal verband (centrumgemeente).
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Nota's met bestaand beleid
•
•
•

Spreidingsplan zorgwoningen (2004 en actualisering 2006)
Stedelijke vernieuwing en wonen periode 2005-2009 (2005)
Notitie Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn (2008)

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•

Een volwaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer en een zelfstandig functioneren
binnen de samenleving door alle burgers.
Samenhangend beleid ontwikkelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Realiseren van pro-actieve Wmo-voorzieningen.
De openbare voorzieningen binnen de gemeente zoveel mogelijk bereikbaar maken voor
mensen met een functiebeperking.
Ontplooien van op de doelgroep gerichte activiteiten op sociaal, recreatief, cultureel en
sportief gebied.

Wat gaan we daarvoor doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensiveren van samenwerking in de stuurgroep Wonen, Zorg & Welzijn.
Ondersteunen van welzijnsactiviteiten in de woonzorgcentra.
Ondersteunen van alarmering in de geclusterde woonvormen.
Ondersteunen van professionele alarmopvolging
Ondersteunen van maaltijdvoorziening aan huis en 'open tafel' projecten in de geclusterde
woonvormen.
Bevorderen van mobiliteit onder ouderen. Dit wordt binnen de stuurgroep uitgewerkt.
Inzet van het Servicebureau voor het organiseren van activiteiten, voorlichting en consultatie
aan de doelgroep.
De openbare toegankelijkheid van openbare voorzieningen evalueren en waar nodig
verbeteren.
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Prestatieveld 6
Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van
hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer
Kenmerken
Dit prestatieveld bevat het onderdeel van maatschappelijke ondersteuning dat zich richt op individuele
personen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.
Het gaat hier om individueel te verlenen voorzieningen die aan de specifieke behoefte van het individu
zijn aangepast ('zorg op maat'). Deze individuele Wmo-voorzieningen kunnen worden verleend in de
vorm van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden.
Daarnaast is verstrekking van een persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk voor het inkopen van
een individuele voorziening.
Overigens staat het individuele gebruikskarakter van de voorzieningen vormgeving op een collectieve
wijze niet in de weg. Dat laatste gebeurt door middel van de collectieve vervoersvoorziening, waar
men individueel een beroep op kan doen, maar tegelijkertijd met anderen van de voorziening gebruik
maakt.
Visie
Bij het verlenen van individuele Wmo-voorzieningen staat het compensatiebeginsel centraal. De
gemeente heeft op grond daarvan de verplichting om aan personen met aantoonbare beperkingen op
grond van ziekte of gebrek door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie te
verschaffen, zodat zij zelfredzaam zijn en in staat zijn tot maatschappelijke participatie.
Aangezien sprake moet zijn van aantoonbare beperkingen is indicatiestelling noodzakelijk om
personen al dan niet toegang tot één of meerdere voorzieningen te verlenen. De gemeente heeft voor
deze indicatiestelling een contract afgesloten met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), om op
deze wijze tot een professionele beoordeling te kunnen komen of een voorziening al dan niet
noodzakelijk is.
Van belang is dat het verlenen van voorzieningen gebeurt met de nodige deskundigheid en
klantgerichtheid. De Wmo-consulenten vormen de spil bij het behandelen van de aanvraag voor de
voorzieningen. Een goede samenwerking tussen hen, het CIZ en andere partijen (voorzieningen
leveranciers, zorgaanbieders) bij het verstrekken van voorzieningen is daarbij van groot belang en
dient indien nodig te worden bevorderd.
Voorts moet de keuzevrijheid voor personen die aanspraak hebben op een individuele voorziening,
inhoudende een keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura of een persoonsgebonden
budget (tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan) in ogenschouw worden genomen.
Bestaand beleid
Op het gebied van prestatieveld 6 hebben vanaf 1 januari 2007 de volgende ontwikkelingen
plaatsgevonden:
• Per 1 januari 2007 zijn in werking getreden:
- Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tholen 2006
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tholen 2006
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Tholen 2006
Deze inwerkingtreding is gekoppeld aan de invoering van de Wmo per 1 januari 2007 en is gebeurd
onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Tholen
2005. In de per 1 januari 2007 geldende gemeentelijke regelgeving zijn de voorzieningen voor
gehandicapten op grond van de voormalige Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en een
voorziening uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), te weten de huishoudelijke hulp
ondergebracht. Nieuw voor de gemeente is dat individuele voorzieningen, behalve in natura of als
financiële tegemoetkoming, voortaan ook in de vorm van een persoonsgebonden budget kunnen
worden verstrekt.
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•

•

•

•
•
•

•

•

•

Eind 2007 is het overgangsrecht Wmo met betrekking tot de huishoudelijke hulp en de Wvgvoorzieningen uitgevoerd. Alle onder het overgangsrecht vallende cliënten hebben de Wmobeschikkingen tijdig, dat wil zeggen vóór 1 januari 2008 ontvangen. Bij de uitvoering van het
overgangsrecht huishoudelijke hulp is de AWBZ-indicatie inclusief de zorgtoewijzing
overgenomen tot de einddatum van de oorspronkelijke AWBZ-indicatie. Hierdoor konden de
cliënten hun huishoudelijke hulp behouden en worden ze pas geherindiceerd bij het verstrijken
van de einddatum van de oorspronkelijke AWBZ-indicatie, dan wel bij de aanvraag van een
nieuwe indicatie. Deze omzetting heeft geheel administratief plaatsgevonden in samenwerking
met het CIZ. Het overgangsrecht Wvg gold voor de zogenaamde duurvoorzieningen.
Hieronder vallen de voorzieningen die voor een bepaalde of onbepaalde periode zijn
toegekend, zoals rolstoelen, scootmobielen en collectief vervoer. De Wmo legde de gemeente
de verplichting op om de vóór 1 januari 2007 toegekende duurvoorzieningen per 1 januari
2008 onder te brengen onder de Wmo. Hiertoe zijn vóór 1 januari 2008
standaardbeschikkingen afgegeven om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
De gemeente Tholen doet mee aan de verlenging van de overgangsregeling huishoudelijke
hulp Oosterschelderegio tot 1 januari 2009. Deze verlenging is bedoeld als gebaar richting de
zorgaanbieders om ze in de gelegenheid te stellen vóór 1 januari 2009 het personeelsbestand
op orde te krijgen. De cliënten kunnen hierdoor, en met de aanvullende regeling, verzekerd
blijven van de levering van huishoudelijke hulp.
De PGB-houders die per 1 januari 2008 vanuit de AWBZ in de Wmo zijn gekomen hebben
hun financiële ruimte voor de inkoop van zorg grotendeels kunnen behouden en worden tot 1
januari 2009 financieel gecompenseerd, indien zij door herindicatie op een goedkoper niveau
van zorg terecht komen.
De gemeente Tholen heeft een contract afgesloten met de Sociale Verzekeringsbank voor de
administratieve ondersteuning van PGB-houders.
Er zijn richtlijnen uitgezet inzake de verantwoording van een PGB voor huishoudelijke hulp en
andere voorzieningen.
Het traject voor de gezamenlijke Zeeuwse aanbesteding Hulp bij de Huishouding voor de
periode vanaf 1 januari 2009 is gestart. Het college van B&W heeft de uitgangspunten van de
aanbevelingen in het Evaluatierapport Zeeuwse aanbesteding Hulp bij de Huishouding
onderschreven en heeft besloten deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding van de
huishoudelijke hulp in Zeeland voor de periode vanaf 1 januari 2009.
In het Evaluatierapport Zeeuwse aanbesteding Hulp bij de Huishouding wordt onder meer
aanbevolen om de toegevoegde waarde van een 'algemene voorziening' te onderzoeken. Dit
zijn voorzieningen in de vorm van een set van collectief beschikbare diensten, waar geen
individuele indicatie voor nodig is. Tevens kan daarmee een koppeling met andere
maatschappelijke diensten tot stand worden gebracht. Enkele gemeenten binnen de regio zijn
hier reeds mee bezig.
Door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn wetswijzigingen
aangekondigd, inhoudende toevoeging van de mogelijkheid van een financiële
tegemoetkoming voor een alphahulp en het opnemen van de verplichting aan de gemeente
om cliënten te informeren over hun rechten en plichten bij de keuze van een PGB of een
financiële tegemoetkoming voor een huishoudelijke hulp, c.q. alphahulp (informed consent).
Het jaar 2008 is een overgangsjaar voor het overhevelen van de Ondersteunende Begeleiding
algemeen (OB-a) op grondslag psychosociaal naar de Wmo. De instellingen worden in 2008
nog via het Zorgkantoor bekostigd. In 2009 gaat het budget voor OB-a naar de gemeenten,
die de vrijheid hebben deze hulp al dan niet als individuele verstrekking aan te bieden.

Wat willen we bereiken?
•
•
•

Een volwaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer en een zelfstandig functioneren
binnen de samenleving door alle burgers.
Een optimale dienstverlening aan de cliënten met betrekking tot het aanvragen en verlenen
van individuele Wmo-voorzieningen.
Een samenhangend beleid ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Deskundigheidsbevordering van de medewerkers van het Wmo-loket.
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•
•
•
•
•
•

Investeren in een goede relatie en samenwerking met andere partijen die betrokken zijn bij het
verlenen van Wmo-voorzieningen.
De toegevoegde waarde van algemene voorzieningen onderzoeken en eventueel uitwerken.
Vanaf het moment dat duidelijkheid bestaat over het overhevelen van de Ondersteunende
Begeleiding naar de gemeente onderzoeken hoe dit is in te passen in het gemeentelijk pakket
aan voorzieningen.
De gezamenlijke Zeeuwse aanbesteding Hulp bij de Huishouding vanaf 1 januari 2009
uitvoeren.
De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2006 evalueren en
aanpassen. Dit zal gebeuren, nadat de nieuwe modelverordening van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten gereed is en de aangekondigde wetswijzigingen zijn ingevoerd.
Informatiefolders ontwikkelen met betrekking tot de individuele voorzieningen, het PGB en de
financiële tegemoetkoming, dit in aanvulling op folders die reeds via de regio worden
verstrekt.
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Prestatievelden 7, 8 en 9
•
•
•

Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld
Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het
bieden van psychosociale hulp bij rampen
Het bevorderen van verslavingsbeleid

Kenmerken
Prestatieveld 7
Maatschappelijke opvang houdt in het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies
aan personen die, door een of meerdere problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben
verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
Vrouwenopvang omvat het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan
vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van
relationele aard of geweld en het beleid ter bestrijding van huiselijk geweld.
Prestatieveld 8
Onder het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) wordt verstaan:
• het signaleren en bestrijden van risicofactoren op dit terrein;
• het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen;
• het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare
personen en risicogroepen;
• het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de
openbare geestelijke gezondheidszorg.
In dit prestatieveld gaat het om mensen bij wie de zelfredzaamheid ernstig onder druk staat of zelfs
geheel wegvalt. Ook ondervinden zij geen of onvoldoende steun uit de naaste omgeving. De
problemen zijn vaak zeer divers en meervoudig; hier kunnen vele oorzaken aan ten grondslag liggen.
Kenmerkend voor mensen in deze situatie is dat zij pas laat om hulp vragen, zelfs helemaal niet, of
dat de vraag om hulp niet herkend wordt. Door de zeer ernstige situatie waarin deze mensen
verkeren, komt de kwaliteit van leven in het geding.
Prestatieveld 9
Het bevorderen van verslavingsbeleid houdt in:
• ambulante hulpverlening, gericht op verslavingsproblemen;
• preventie van verslavingsproblemen;
• activiteiten in het kader van bestrijding van door verslaving ontstane overlast.
Visie
De prestatievelden 7, 8 en 9 richten zich op sociaal kwetsbare mensen. De gemeente heeft op deze
terreinen twee functies te vervullen, te weten: een vangnetfunctie en een herstelfunctie. De
vangnetfunctie dient om te voorkomen dat mensen verder afglijden en de herstelfucntie om ervoor te
zorgen dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. De uitvoering van deze functies zal op
drie manieren door de gemeente opgepakt moeten worden:
• Door een actieve opstelling van lokale partijen in het signaleren van sociaal kwetsbare
burgers. Met lokale partijen worden onder andere bedoeld: kerken, scholen, huisartsen,
verenigingen, wijk- en buurtcomités.
• Door deze lokale partijen mee te laten werken aan het maatschappelijk herstel van de sociaal
kwetsbare burgers. Hiervoor is een goede samenwerking tussen lokale partijen en
professionele bemoeizorgers noodzakelijk. De gemeente organiseert deze samenwerking.
• Door het verwerven van meer inzicht in de risicofactoren die ervoor zorgen dat mensen
binnen de gemeente uitvallen. Meer informatie over bijvoorbeeld het aantal uithuiszettingen,
het aantal mensen met een verslaving of forse schulden -waarbij ook aan jeugdigen moet
worden gedacht- , het aantal eenzame mensen en het aantal mensen met (psychische)
gezondheidsklachten, maakt het voor de gemeente mogelijk om met vroegtijdig ingrijpen
gericht de kans op uitval te verminderen.

20

Bestaand beleid
Met betrekking tot de prestatievelden 7, 8 en 9 is de actuele situatie als volgt:
• Het Zeeuws Kompas is opgesteld inzake de nieuwe aanpak van verslavingszorg,
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en OGGZ. In dit Zeeuws Kompas wordt richting
gegeven aan het beleid op deze terreinen voor de jaren 2008-2015. De gemeente Vlissingen
fungeert daarbij als centrumgemeente voor de gehele provincie Zeeland.
• Het meld- en actiepunt bemoeizorg, dat onder de GGD functioneert, is binnen de gemeente
actief.
• Binnen de gemeente is een beschermd wonen/sociaal pensionvoorziening. Dit biedt
huisvesting en begeleiding voor mensen met psychiatrische problematiek en (dreigende)
dakloosheid ter rehabilitatie en is gericht op het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.
In Goes is een sociaal pension voor de Oosterschelderegio.
• Binnen de gemeente is een voorziening voor begeleid wonen/woonherkansenproject. Dit is
bedoeld ter voorkoming van dakloosheid door uithuiszetting, ter voorkoming van
marginalisering na verblijf in een GGZ-instelling en is gericht op een geïntegreerde aanpak
van specifieke zorggroepen.
• Op provinciaal niveau is een telefonische hulpdienst Adesse (voorheen de Telefonische
Hulpdienst THD). Het steunpunt huiselijk geweld en het anti-discriminatiebureau Zeeland
worden daar tevens ondergebracht.
• Er is een bureau slachtofferhulp op regionaal niveau. Dit is bedoeld als eerste opvang van
slachtoffers als gevolg van ongevallen en/of delicten.
• Het Algemeen Maatschappelijk Werk biedt opvang, ondersteuning en begeleiding bij
sociaal/maatschappelijke problemen.
• De Collectieve preventie GGZ wordt thans nog uitgevoerd door Indigo (v/h Emergis). De
gemeente heeft hiervoor via het SWVO in 2007 en 2008 geld beschikbaar gesteld. Dit punt
staat op de agenda van het SWVO om te komen tot een regionaal en lokaal beleid dat in 2009
van start kan gaan.
Nota's met bestaand beleid
•
•
•
•
•

Regionaal gezondheidsbeleid (2005-2008)
Nota Gezond en Wel (2004)
GGD-meerjarenbeleidsplan (2005-2008; nieuwe versie 2009-2012)
Beleidsnotitie schuldhulpverlening (2002)
Zeeuws Kompas (2008)

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•
•

Een gezonde samenleving.
Een volwaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer en een zelfstandig functioneren
binnen de samenleving door alle burgers.
Intensiveren van de samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties die gericht zijn
op opvang, hulpverlening en begeleiding van de sociaal kwetsbaren.
Organiseren van samenwerking tussen de lokale partijen en de professionele hulpverleners.
Voorkomen en terugdringen van schuldenproblematiek en middelenmisbruik onder jongeren.
Inzicht verkrijgen in risicofactoren.

Wat gaan we daarvoor doen?
•
•
•
•
•

Meewerken en bijdragen aan de uitvoering van het Zeeuws Kompas.
Op basis van het Zeeuws Kompas afspraken maken en uitvoeren over de toeleiding naar
zorg.
Investeren in provinciale en regionale samenwerking .
De problematiek onder jongeren inzake financiële schulden en middelenmisbruik tevens
onderbrengen binnen het te vormen Centrum voor Jeugd en Gezin en afspraken maken over
toeleiding naar Algemeen Maatschappelijk Werk en/of schuldhulpverlening gemeente Tholen.
In regionaal verband een onderzoek (laten) doen naar de risicofactoren die bijdragen aan
uitval van kwetsbare personen.
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Overige onderwerpen
Een samenhangend beleid
De filosofie achter de Wmo is om te komen tot een samenhangend beleid van de gemeente om
participatie van alle burgers mogelijk te maken en te bevorderen. Dit betekent dat de negen
prestatievelden niet als afzondelijke en afgebakende onderdelen moeten worden gezien, maar als
beleidsterreinen die met elkaar samenhangen, elkaar wederzijds beïnvloeden en elkaar gedeeltelijk
overlappen. Bij de behandeling van prestatieveld 5 (bevorderen van deelname aan het
maatschappelijk verkeer van mensen met een berperking) is reeds de gedeeltelijke overlap met
prestatieveld 1 (leefbaarheid) genoemd. Daarnaast kan prestatieveld 3, waaronder het Wmo-loket valt,
aangemerkt worden als essentieel voor het uitvoeren van de overige prestatievelden, aangezien
maatschappelijke ondersteuning grotendeels in eerste instantie via dit loket zal verlopen. Prestatieveld
9, waaronder preventie van verslavingsproblemen is ondergebracht, vertoont nauwe samenhang met
bijvoorbeeld prestatieveld 8 (OGGZ) en prestatieveld 2 (op preventie gerichte ondersteuning aan
jongeren en hun ouders). Dat laatste is van belang bij het beleid ten aanzien van voorkoming en
bestrijding van drankmisbruik onder jongeren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden: er zijn nog vele
andere scenario's denkbaar van samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen. Om de
uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in alle facetten goed en soepel te laten verlopen is
het dan ook noodzakelijk om steeds met aangrenzende beleidsterreinen rekening te houden, zowel
binnen als ook buiten de Wmo.
Regionale en provinciale samenwerking
Regionale samenwerking ten aanzien van de uitvoering van de Wmo vindt plaats binnen het
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Deze samenwerking bestond
reeds ten aanzien van het verlenen van individuele voorzieningen op basis van de voormalige Wvg en
is voortgezet na de invoering van de Wmo. Binnen het SWVO is het beheer van het Wmodoelgroepenvervoer ondergebracht. Daarnaast coördineert het SWVO de vormgeving en
aanbesteding van de huishoudelijke verzorging en heeft het een overleg- en adviesfunctie bij onder
meer de behandeling van vraagstukken over de uitvoering en evaluatie van de verordening, het
preventieve jeugdbeleid en het gezondheidsbeleid.
De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) en de provincie hebben het College Zorg en Welzijn in
het leven geroepen, een bestuurlijk platform waarin onder andere ontwikkelingen rond de invoering
van de Wmo besproken worden, waar informatie uitgewisseld wordt en waar afspraken kunnen
worden gemaakt. Ook kan afstemming plaatsvinden met andere betrokken partijen, bijvoorbeeld met
het Zorgkantoor, met zorgaanbieders of cliënten- en consumentenorganisaties. De samenwerking
binnen het College Zorg en Welzijn heeft onder meer geleid tot het ontstaan van het zogenaamde
'Zeeuws model' bij de aanbesteding van de hulp in de huishouding 2007-2009, wat de cliënten veel
vrijheid biedt bij het kiezen van een zorgaanbieder. Dit gezamenlijke traject wordt voor de periode
2009-2011 voortgezet.
Burgerparticipatie: de Wmo-adviesraad gemeente Tholen
In het kader van de verplichte participatie van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van het
Wmo-beleid, is binnen de gemeente de lokale Wmo-adviesraad ingesteld. In deze adviesraad zijn
inmiddels tien personen uit diverse maatschappelijke geledingen binnen de gemeente
vertegenwoordigd. Uitbreiding tot elf leden is mogelijk. Op 8 november 2007 is de Verordening
Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de raad van de gemeente Tholen vastgesteld
en per die datum in werking getreden. De leden van de Wmo-adviesraad zijn op 24 januari 2008 door
het college van burgemeester en wethouders benoemd en geïnstalleerd tijdens een openbare
bijeenkomst. De Wmo-adviesraad heeft tot taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd te
adviseren bij het opstellen en uitvoeren van het Wmo-beleid. Daarbij wordt deze raad in de
gelegenheid gesteld zijn visie kenbaar te maken en ideeën te formuleren over diverse onderwerpen
die het Wmo-beleid en de uitvoering van de Wmo betreffen. De Wmo-adviesraad vergadert minstens
vijf keer per jaar in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente en brengt jaarlijks
schriftelijk verslag uit van zijn activiteiten aan het college en de gemeenteraad.
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Prestatiegegevens en cliënttevredenheidsonderzoek
Volgens de Wmo is de gemeente verplicht bepaalde prestatiegegevens over de maatschappelijke
ondersteuning in een voorgaand kalenderjaar te registreren en te publiceren. De gemeente is tevens
verplicht om gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verstrekken.
Deze verplichting is echter niet bedoeld om een verantwoordingsrelatie met het Rijk te creëren. De
gegevens van de individuele gemeenten worden gebruikt om ze in onderlinge samenhang te bezien
en de cliënten vergelijkingsmateriaal te bieden dat ze kunnen gebruiken om de prestaties van hun
gemeente te beoordelen. In de Regeling maatschappelijke ondersteuning is aangegeven waarover de
gemeente moet rapporteren. De gemeente Tholen heeft de Wmo-prestatiegegevens over 2007 in
maart 2008 door middel van een vragenlijst bij Scoop Zeeland ingediend. Deze organisatie zorgt in
opdracht van het Ministerie voor een overzicht en vergelijking tussen de gemeenten op de
verschillende onderdelen van de Wmo.
Behalve het leveren van prestatiegegevens moet de gemeente jaarlijks de tevredenheid meten over
de uitvoering van de Wmo onder de vragers van maatschappelijke ondersteuning. In het jaar 2007
heeft een nulmeting plaatsgevonden met betrekking tot de werking van het doelgroepen vervoer
(teletaxigebruikers, OV-gebruikers en leerlingenvervoer). Dit onderzoek is uitgevoerd door
adviesbureau Berenschot en verkeersbureau Mobycon. Het beheer van dit doelgroepenvervoer is
ondergebracht binnen het SWVO. Zij hebben ons de resultaten van de tussenevaluatie meegedeeld.
De waardering van de Wmo-gebruikers bleek hoog te zijn. Deze meting is echter op oude contracten
gebaseerd. Daarom wordt in SWVO-verband in de loop van 2008 een éénmeting uitgezet onder
dezelfde respondenten op basis van de nieuwe vervoerscontracten.
De gemeente heeft voorts, samen met de andere Zeeuwse gemeenten en de Provincie, aan Scoop
Zeeland de opdracht gegeven in 2008 een klanttevredenheidsonderzoek te organiseren onder vragers
van individuele diensten en voorzieningen Wmo. Tevens is door Scoop Zeeland een onderzoek
ingesteld naar de tevredenheid van de Wmo-adviesraden. Het klanttevredenheidsonderzoek is
uitgevoerd door middel van schriftelijke vragenlijsten. Vervolgens verzorgt Scoop een rapportage voor
elke gemeente en maakt daarnaast een vergelijking. Hetzelfde zal gebeuren naar aanleiding van het
onderzoek onder de Wmo-adviesraden. De resultaten van deze onderzoeken worden in de loop van
2008 verwacht en gepubliceerd. De komende jaren zullen op soortgelijke wijze
cliënttevredenheidsonderzoeken plaatsvinden. Waar nodig zullen de resultaten van dergelijke
onderzoeken gebruikt worden om de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning te optimaliseren
binnen de gemeente Tholen.
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De financiële paragraaf
Vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
In april 2007 heeft het college besloten om de werkzaamheden van het 'coördinatiepunt vrijwillige
thuiszorg en mantelzorg' over te nemen en te implementeren in de gemeentelijke organisatie.
In de kaderstellende startnotitie Wet maatschappelijke ondersteuning, die op 3 april 2008 door uw
raad is vastgesteld, wordt vrijwilligerswerk en specifiek vrijwillige thuiszorg en mantelzorg als één van
de speerpunten genoemd waaraan het college in de komende jaren aandacht moet schenken.
Om hieraan gestalte te geven, wordt u voorgesteld om het aantal coördinatie-uren alsmede de
bestaande activiteitskosten uit te breiden.
Hiermee is een bedrag gemoeid van € 20.000, -.
Zoals eerder is aangegeven is deze nota geen statisch document. Jaarlijks zal worden gemonitord
welke resultaten er zijn bereikt door de extra inzet. In dit kader zijn het aantal vrijwilligers, de uren
inzet vrijwillige thuiszorg en de producten ter ondersteuning van de mantelzorg maatgevend.
Voorzieningen adviseur
In samenhang met initiatieven van de afdeling Werk en Inkomen (voorheen Sociale Zaken) wordt
gewerkt aan het begrip voorzieningenadviseurs, hetgeen betekent dat vrijwilligers worden opgeleid en
begeleid om huisbezoeken af te leggen om de voorzieningen bij de mensen te brengen.
Vanuit het Wmo-gedeelte wordt hiervoor een bedrag van € 25.000, - geraamd.
Doelstelling is om het aantal aanvragen en bemiddelingen te vergroten.
Wmo-proactieve voorzieningen
Om te voorkomen dat bij geclusterde woonvormen achteraf voorzieningen moeten worden
aangebracht die aan de voorkant wellicht goedkoper en met inzet van meerdere partijen kunnen
worden gerealiseerd, wordt een bedrag opgenomen als aanjager.
Voorgesteld wordt een bedrag van € 40.000, - per jaar.
Jaarlijks kan worden vastgesteld welke resultaten de inzet van deze gelden tot gevolg heeft gehad.
Overige voorzieningen
Regionaal worden een aantal prestatievelden georganiseerd zoals Geestelijke Gezondheidszorg
(GGZ) en OGGZ voorzieningen. Hiervoor zijn een aantal PM-posten opgenomen en één daarvan is
reeds ingevuld ad € 12.955, - aan GGZ.
In het kader van de indicatiestelling via het CIZ is naast het indiceren van voorzieningen eveneens de
huishoudelijke hulp erbij gekomen. De begroting van het CIZ voor 2008 laat een raming zien van
€ 200.000, -. In de gemeentelijke begroting is slechts een bedrag van € 160.000, - opgenomen.
Het begrote tekort van € 40.000, - dient te worden bijgeraamd.
De Stuurgroep Wonen Zorg en Welzijn regelt een aantal welzijnsvoorzieningen zoals
maaltijdvoorziening, alarmering en welzijnsactiviteiten binnen de geclusterde woonvormen.
Om dit beleid te kunnen continueren is een notitie geschreven die is verwerkt in de startnotitie
meerjarenbeleidplan Wmo, die aan de gemeenteraad is voorgelegd.
Om deze voorzieningen in iedere kern te kunnen realiseren is er naast het in de begroting opgenomen
budget, een extra bijdrage nodig van € 16.000, -.
Slotopmerkingen
Bovengenoemde voorzieningen worden gefinancierd vanuit het Wmo-budget dat onderdeel uitmaakt
van de algemene uitkering.
Het Wmo-budget is een integratieuitkering, hetgeen inhoudt dat het gedurende een aantal jaren
zichtbaar blijft temidden van de algemene middelen. De bedragen zoals die bovenstaand worden
geraamd passen binnen dat budget, rekening houdende met de prognoses van de kosten voor
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huishoudelijke hulp en voorzieningen. Op dat budget is bij de onderhandelingen voor het opstellen van
de kadernota nog rekening gehouden met een bezuiniging van € 25.000,- .
De bedragen zoals die worden genoemd zullen aansluitend op de kadernota worden opgenomen in
de conceptbegroting 2009.
De financiering van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt in de toekomst op macro-niveau
gebaseerd op de formule t-1/t+1. Dit betekent dat de uitkering voor het volgend jaar wordt bepaald op
basis van de uitgaven in het voorgaande jaar. Met andere woorden: de uitkering Wmo voor 2010 is
gebaseerd op de uitgaven in 2008 en zo verder.
Daarnaast is het budget door uw raad voor 2009 met € 100.000, - en voor 2010 nogmaals met
€ 100.000, - opgehoogd.
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