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Collegevoorstel 

Onderwerp : Regionale inventarisatie/analyse A W B Z / W M O 

Voorgestelde beslissing: 
1. Kennis te nemen van de regionale inventarisatie/analyse AWBZ/Wmo 
2. De regionale inventarisatie ter kennisname aan de gemeenteraad en de Wmo-raad te sturen. 

Aanleiding 
De projectgroep Wmo/AWBZ heeft een inventarisatie en analyse gemaakt van de opgaven in de Wmo en 
A W B Z voor de acht Achterhoekse gemeenten voor de komende jaren. Aanleiding hiervoor zijn de 
kabinetsplannen voor een nieuwe Wmo en kern-AWBZ met ingang van 2015. Zowel de volledige 
inventarisatie en analyse als de samenvatting zijn als bijlage bijgevoegd. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
• De gemeente krijgt een beeld van de (regionale) stand van zaken van de A W B Z en de Wmo en de 

opgaven die op de gemeente en de regio af komen in de komende jaren. 
• De gemeenteraad wordt in het kader van de actieve informatie plicht geïnformeerd. 
• De Wmo-raad wordt geïnformeerd. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 De analyse geeft een beeld van de stand van zaken en de opgaven waar de gemeenten in de 
Achterhoek zich voor gesteld zien 

Door de inventarisatie en analyse krijgen de gemeente een beeld van de aard en omvang van de 
doelgroep en de opgave die uit de decentralisatie voort zal komen. De inventarisatie en analyse 
vormen de basis voor kaderstelling in 2013. Voor 2014 zijn er relatief weinig veranderingen. Wel 
vindt een korting 20% op het budget voor de Hulp bij het Huishouden plaats. Met ingang van 2015 
worden extramurale begeleiding (m.u.v. extramurale verpleging = Zorgverzekeringswet) en 
persoonlijke verzorging bijna geheel een onderdeel van de Wmo en daarmee een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. Het gaat om burgers met matige tot zware beperkingen. De principes waarop 
de Wmo is gebaseerd, blijven ook in 2015 van kracht. Het gaat om: 

• De compensatieplicht (mensen ondersteunen en oplossingen bieden bij participatie) 
• Accent op versterken van participatie en zelfredzaamheid 
• Kijken naar integrale ondersteuningsvraag en vertrekken bij eigen oplossingen van burgers 

Naast decentralisatie van taken is ook de ontwikkeling met betrekking tot het scheiden van wonen en 
zorg van belang. Het overheidsbeleid is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen, ook als hun zorgvraag toeneemt. Dat betekent dat zij pas in een latere fase in een instelling 
gaan wonen en langer een beroep op ondersteuning vanuit de Wmo zullen blijven doen. 
Een derde ontwikkeling waardoor het beroep op de Wmo groter zal worden is de toenemende 
vergrijzing. 

De nieuwe reikwijdte van de Wmo vanaf 2015 vraagt van gemeenten dat zij de ingeslagen weg van 
een gekantelde werkwijze voortzetten en doorontwikkelen op basis van de, inmiddels overal 
vastgestelde, (regionale) visie op het sociaal domein. Begeleiding, persoonlijke verzorging, 
extramurale ondersteuning en welzijnsvoorzieningen krijgen hierin een plaats, maar zullen anders 
worden uitgewerkt dan tot op heden het geval was. In de visie is uitgesproken welke grote lijnen de 
gemeenten willen volgen in de nieuwe situatie. Hierbij geldt dat de drie decentralisaties en de 
samenhang hiertussen een belangrijk aandachtspunt zijn. Voor de gemeente Oude IJsselstreek 
geldt specifiek dat het wijkgericht werken het uitgangspunt is van waaruit de zaken worden 
vormgegeven en opgepakt. 



2.1 Door de gemeenteraad en de Wmo-raad het document ter kennisname toe te sturen, wordt voldaan 
aan de actieve informatie plicht 
Voor zowel de gemeenteraad als de Wmo-raad geldt dat men met interesse het proces rond de 
decentralisaties volgt. Men is zich er van bewust dat er veel op de gemeente afkomt en vraagt tijdig 
geïnformeerd te worden zodat men zo goed mogelijk invulling kan geven aan de eigen rol, taak en 
verantwoordelijkheid. Door de gemeenteraad en de Wmo-raad de inventarisatie ter kennisname toe te 
sturen, voldoet het college aan de actieve informatie plicht en worden de beide raden meegenomen in 
het proces. 

Kanttekeningen 
a. Verhoudingsgewijs is AWBZ gebruik in de Achterhoek hoger dan landelijk 

In de Achterhoek hebben 17.000 mensen een indicatie voor A W B Z zorg. Daarvan verblijven er 6800 
in instellingen en circa 10.000 mensen maken gebruik van extramurale zorg. Verhoudingsgewijs is er 
20% meer A W B Z gebruik in de Achterhoek dan landelijk. Of de kostentoewijzing richting 
Achterhoekse gemeenten daarop afgestemd wordt is nog de vraag. 

b. Keuzes noodzakelijk voor sluitende begroting 
Voor de financiering van de nieuwe taken krijgen gemeenten een budget. Samen met de korting op 
de hulp bij het huishouden bedraagt de korting ongeveer 25% ten opzichte van het huidige 
(AWBZ)budget. Gemeenten zullen scherpe keuzen moeten maken om de nieuwe taken binnen een 
sluitende begroting uitgevoerd te krijgen. 

Kosten, baten, dekking 
De gemeente krijgt een budget voor de uitvoering van de Wmo. Afhankelijk van de taken die uiteindelijk 
definitief aan de gemeenten worden overgedragen, zal het te ontvangen budget worden vastgesteld. 

Uitvoering 

Planning 
De vertaling van de inventarisatie en analyse naar de werkwijze en het dagelijks handelen van professionals 
is een stap die al in gang gezet is (o.a. het wijkgericht werken). Dit is een proces waarbij de regio gemeenten 
ook van elkaar kunnen leren. Dit proces wordt in 2013 en 2014 voortgezet in de vorm van (reeds bestaande) 
pilots. 

Daarnaast wordt de komende tijd concreet gewerkt aan een vervolganalyse, het ontwikkelen van 
sturingsmodellen en de toegang tot toeleiding. In de periode juli-september is het de bedoeling dat de 
gemeenten afzonderlijk besluiten over de sturingsmodellen. Op basis van deze besluitvorming adviseert de 
Stuurgroep in september over het vervolg van de samenwerking aan de hand van de gekozen modellen. In 
november 2013 vindt dan besluitvorming plaats over de herijking van de samenwerking door de individuele 
gemeenten. Ondertussen loopt de lokale beleidsvorming door en blijven de gemeenten met elkaar 
meedenken. 

Personeel 
n.v.t. 

Communicatie/participatie 
Wanneer het college conform besluit wordt de inventarisatie en analyse aan de gemeenteraad en de Wmo-
raad gestuurd. 

Evaluatie/verantwoording 
In 2013 en 2014 worden meer inzichten verworven in besparings- en vernieuwingsmogelijkheden, mede 
door een goede evaluatie van de pilots die op dit moment in de regio worden uitgevoerd. 


