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Herijking 
 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 



Aanleiding herijking

• Per 1 januari 2022 GR Sociaal- invulling lokale kaderstelling 

• (Meer) ruimte voor lokale wensen voor maatwerk

• Ontwikkelingen 

Doel van deze sessie: Informeren



De Wmo 2015

Vertrekpunt: de eigen kracht burger en zijn netwerk. 

Kunnen mensen zaken zelf niet regelen en betalen? Dan biedt de 
gemeente zorg en ondersteuning. 

De taak van de gemeente (wettelijke doelen Wmo):

• Bevorderen zelfredzaamheid en participatie 

• Bevorderen dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving 
blijven wonen 

• Een samenleving met sterke sociale structuren, waardoor een beroep 
op door de overheid gefinancierde voorzieningen wordt uitgesteld of 
voorkomen



De Wmo 2015

Algemene 
voorzieningen

Maatwerk- 
voorzieningen

Beschermd 
Wonen en 

maatschappelijk
e opvang



Kaders, cijfers en ontwikkelingen

Landelijke 
ontwikkelingen

Lokale 
ontwikkelingen en 

cijfers 

Visies en 
uitgangspunten

Deze ontwikkelingen zetten de betaalbaarheid en continuïteit van de ondersteuning onder druk



We streven naar normalisering, maar waar nodig bieden we ondersteuning. We 
schalen af zodra het weer mogelijk is. 

Tegelijkertijd is er schaarste. Hoe houden we de vraag en de kosten in balans? 

Het vraagt een goede aansluiting van het maatschappelijk voorveld, de 
algemene voorzieningen en de maatwerkvoorzieningen. En andere 
beleidsterreinen.

Wat betekenen deze ontwikkelingen?



De toegang is geregeld bij wet. Hierop kunnen sturen in de 
wijze waarop de toegang ingericht wordt: 

De verordening verwijst expliciet naar inzet van eigen kracht, 
gebruikelijke hulp, mantelzorg en andere ondersteuning.

Het is mogelijk om voor de stap naar maatwerk nog aanvullende 
criteria per voorziening te verbinden: Verwijzen naar een algemene 
voorziening voordat een maatwerkvoorziening toegekend wordt.

Waar mogelijk wordt de maatwerkvoorziening ook weer 
afgeschaald, zodra/ als dat kan. 

1) Toegang

Eigen Kracht
‘zelf als het kan’

Sociaal netwerk
Hulp partner, familie en 

sociaal netwerk

Voorliggende 
voorziening

‘basisinfrastructuur’
‘Algemene voorziening’

Maatwerkvoorziening



Algemene voorzieningen:
 Eigen bijdrage vragen voor algemene voorzieningen

Maatwerkvoorzieningen:
 Eigen bijdrage lager vaststellen of voorzieningen uitsluiten van eigen bijdrage
 Kijken naar inkomensgroepen en inkomenscategorieën en deze uitzonderen van eigen 
bijdrage

2) Eigen Bijdrage



Zorg in Natura  of pgb?

Totaal aantal pgb-verstrekkingen ten opzichte van het totaal aantal verstrekkingen in de 
Drechtsteden is gering. 

 Tarieven
- Differentiatie tarief professionele ondersteuning en sociaal netwerk

- Berekeningssystematiek van de hulpmiddelen

- Vrij besteedbaar bedrag
 Kwaliteitscriteria aanscherpen waar een pgb-aanbieder aan moet voldoen
 Alternatieven bekijken urenberekening (geregeld in beleidsregels)

3) Persoonsgebonden budget (pgb)



Continuïteit staat onder druk

Toenemende vraag

 Eigen bijdrage verhogen 
 Korting eigen bijdrage daluren
 Herinvoering 75+ pas

4. Collectief vervoer



Vervolg en vragen

Startnotitie
Q4 2022

Vervolgnotitie
Q1 2023 

Oordeel en 
besluitvorming

Q2 2023
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