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Samenvatting
In 2014 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Wmo 2014-2017 vastgesteld, inclusief het
uitvoeringsprogramma. Halverwege 2015 is door middel van het stoplichtmodel geïnventariseerd wat
de voortgang is van het uitvoeringsprogramma. Uit het stoplichtschema komt naar voren dat de
basisonderdelen (vaststellen beleid, inrichten toegang, inkoop, communicatie) zijn uitgevoerd (groen)
maar dat er rondom de transformatie nog veel in ontwikkeling is (oranje), zoals ook voorzien was in
de oorspronkelijke planning, waarin deze processen tot en met 2017 doorliepen.
Bijgevoegd is schematische weergave van stand van zaken (stoplichtmodel) en een toelichting op de
resultaten.

Gevraagde beslissing college:
1. De rapportage met betrekking tot de stand van zaken voor kennisgeving aan te nemen.
2. De commissie Samenleving schriftelijk te informeren.
3. De ASD schriftelijk te informeren.
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Onderwerp:

1.

Inleiding

In 2014 is het beleidsplan Wmo 2014-2017 vastgesteld. Dit jaar is met behulp van het
stoplicht model de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot het hieraan gekoppelde
uitvoeringsprogramma, eerst op regionaal niveau met vertaling naar de lokale situatie.
Uit het stoplichtschema komt naar voren dat de basisonderdelen (vaststellen beleid,
inrichten toegang, inkoop, communicatie) zijn uitgevoerd (groen) maar dat er nog veel in
ontwikkeling is (oranje). Dit was overigens ook voorzien in het oorspronkelijke
uitvoeringsprogramma, waarin met name de transformatiethema’s in de planning
doorliepen tot en met 2017. De transformatie die beoogd is met de invoering van de Wmo
2015 (en de Jeugdwet) is immers een langere termijnontwikkeling, waarbij ook
voortschrijdend inzicht voortdurend een rol speelt.
Zo heeft dit jaar ook de evaluatie en bijstelling van de beleidsregels Wmo (en jeugd)
plaatsgevonden, waarmee de werkprocessen geoptimaliseerd worden en de veranderingen
met betrekking tot Huishoudelijke Ondersteuning vorm krijgt. En een regionale werkgroep
na overleg met aanbieders, een ontwikkelagenda voor de transformatie op Voorne
opgesteld met zes thema’s:
o

Opdrachtgeverschap

o

Sturen op resultaten

o

Zorg dichtbij

o

Op- en afschalen

o

Netwerksamenwerking

o

Ontschotten

De thema's die in het stoplichtmodel nog ‘in ontwikkeling zijn’, krijgen een plek binnen
deze ontwikkelagenda. Te denken valt aan doorontwikkeling van cliëntondersteuning, de
wijze van bekostiging (opdrachtgeverschap), monitoren van de realisatie van cliëntdoelen,
ontwikkelen van meer ambulante vormen van zorg, netwerkontwikkeling gebiedsteam
(bijvoorbeeld overleg huisartsen, onderwijs etc.),en afstemming tussen verschillende
aanbieders en de 0de, 1e en 2e lijn, zodat het aanbod versterkt wordt maar er ook meer
preventief gewerkt kan worden, innovatie van de ondersteuning.
Daarnaast naast de zes transforamtiethema’s is er een thema ‘basis op orde’ benoemd.
Dit gaat om een verbeterslag met betrekking tot uitvoeringszaken, zoals het verhelderen
van afspraken met aanbieders, vergemakkelijken van de intake en aanvraagproces,
verbeteren van indicatiestelling. Geconstateerd is dat dit geen onderdeel is van het
transformatieproces is maar wel een noodzakelijke voorwaarde om dit proces te laten
slagen. Dit sluit aan bij het project ‘Processen WIZ’ gestart is en Brielle daar waar dat past,
bij aan haakt. Deels komen deze onderwerpen ook aan de orde in de voorgestelde
aanpassingen van de beleidsregels.
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Het beleid voor mantelzorgers is vastgesteld en er is gestart met de uitvoering. De nota
vrijwilligersbeleid zal dit jaar aan de raad worden aangeboden. Daarnaast is de nota lokaal
gezondheidsbeleid gereed voor vaststelling door de raad in oktober 2016. Een aantal zaken
is ook regionaal belegd, zoals de ontwikkeling van beschermd wonen, het overleg met de
zorgverzekeraars en het onderzoek naar vervoer van doelgroepen.
Bijgevoegd is schematische weergave van stand van zaken (stoplichtmodel) en een
toelichting op de resultaten.
2.

Beoogd effect

Inzicht bieden in de uitvoering van de beleidsnota Wmo 2014-2017 en in de samenhang
tussen de verschillende activiteiten.
3.

Argumenten

N.v.t.
4.

Draagvlak en risico’s

N.v.t.
5.

Aanpak / uitvoering

Medio 2017 zal een nieuwe stand van zaken opgemaakt worden.
6.

Communicatie

De commissie Samenleving informeren.
De ASD informeren.
7.

Organisatorische en/of personele aspecten

N.v.t.
8.

Juridische aspecten

N.v.t.
9.

Kosten, baten en dekking

N.v.t.

Bijlage(n):


bijlagen meezenden
-

Stoplicht rapportage uitvoeringsprogramma Wmo beleid 2014-2017.
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