
Herijking regionaal 
Wmo beleid
Gemeente Sliedrecht
Sociale Dienst Drechtsteden

Beeldvormende raadsvergadering 19 september 2022



Aanleiding en doel

Aanleiding herijking:
• GR Sociaal – lokale kaderstelling
• (Meer) ruimte voor maatwerkwensen
• Landelijke ontwikkelingen

Doel van deze sessie:
• Informeren en ophalen van input voor het vervolg



Wmo – hoe zit het ook alweer? 



Wmo – hoe zit het ook alweer?
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
-> Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de ondersteuning 
van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn en moeten 
we er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen.

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



Wmo – hoe zit het ook alweer?
Uitvoering van de Wmo in de Drechtsteden
• Beschermd wonen & Opvang 

-> georganiseerd door de Centrumgemeente (Sociale 
Dienst Drechtsteden voert in opdracht indicatie, inkoop en 
contractmanagement uit) -> buiten de scope van deze 
herijking!

• Maatwerkvoorzieningen op indicatie
-> geïndiceerd en ingekocht door de Sociale Dienst 
Drechtsteden in mandaat van de zeven Drechtsteden

• Algemene voorzieningen
-> georganiseerd door de lokale gemeenten



Wmo – hoe zit het ook alweer?
Maatwerkvoorzieningen
‘op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een 
persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen te verstrekken als 
voorziening in natura of in de vorm van een persoonsgebonden 
budget’

• Huishoudelijke ondersteuning
• Individuele begeleiding
• Dagbesteding
• Rolstoelen
• Scootmobielen
• Woningaanpassingen
• Vervoer (Drechthopper)



Diensten vanuit het 
Bonkelaarhuis, o.a.:
• Ambulante hulpverlening
• Onafhankelijke 

cliëntondersteuning
• Ouderen informatie & advies
• Mantelzorgondersteuning
• Vrijwilligersondersteuning
• Activiteiten & diensten, zoals 

Automaatje, Maaltijdendienst, 
Repaircafé etc.

Algemene voorzieningen
‘een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand 
onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van 
de gebruikers toegankelijk is en dat gericht is op maatschappelijke 
ondersteuning’

Maar ook:
• Inloop GGZ
• PEERpoint
• Odensehuis

Wmo – hoe zit het ook alweer?



Feiten en Cijfers



Feiten en Cijfers



Groeiprognose 
Bron: Wmo voorspelmodel VNG  

Feiten en Cijfers



Feiten en cijfers



Feiten en cijfers 



• Invoering abonnementstarief eigen bijdrage i.c.m. de vergrijzing, 
ambulantisering en extramuralisering -> forse groei gebruik

• Onzekerheid over het wetsvoorstel Resultaatgericht indiceren

• Krapte op de arbeidsmarkt

• Behoud vrijwilligers / mantelzorgers uitdaging toekomst

-> Betaalbaarheid en continuïteit van de ondersteuning staan 
onder druk!

Landelijke ontwikkelingen



Pijlers Sociale Visie:
(1) een sterke sociale structuur voor Sliedrecht
(2) zorg voor jezelf en voor elkaar
(3) een passend vangnet

Belangrijke kaders:
- Versterken eigen kracht en netwerken
- Normaliseren als leidend principe
- Preventief werken
- Integraal ondersteuningsaanbod
- Passend binnen de context van Sliedrecht

Visie en kaders



Toegang
• Toegangsproces voor maatwerkvoorziening geregeld bij wet
• Beperkt aantal ‘knoppen om aan te draaien’

 Verwijzing naar eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg, 
algemene  voorzieningen als voorliggende voorzieningen op de 
maatwerkondersteuning

 Aanvullende criteria per voorziening op basis waarvan de 
noodzaak wordt vastgesteld voor de cliënt of de mantelzorger -> 
voor lichte voorzieningen kan expliciet worden verwezen naar 
algemene voorzieningen (‘Wmo naar de voorkant’)

Thema’s herijking



Eigen bijdrage

Algemene voorzieningen:
 Eigen bijdrage vragen voor algemene voorzieningen

Maatwerkvoorzieningen:
 Eigen bijdrage lager vaststellen
 Voorzieningen uitsluiten van eigen bijdrage
 Bepaalde inkomensgroepen uitzonderen van eigen bijdrage
 Categorisch inkomenscategorieën uitzonderen van eigen 

bijdrage (via het CAK)

Thema’s herijking



PGB

• ZiN 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)

Thema’s herijking



Collectief vervoer

• Continuïteit staat onder druk
• Toenemende vraag

 Eigen bijdrage verhogen 
 Korting eigen bijdrage daluren
 Herinvoering 75+ pas

Thema’s herijking



 Wat zijn volgens u aandachtspunten bij de verdere uitwerking?
 Welke bestuurlijke kaders wilt u mee geven?

In gesprek



• Aandachtspunten en bestuurlijke kaders worden meegenomen in 
vervolgnotitie, welke in Q4 2022/Q1 2023 door de SDD – in 
cocreatie met de gemeenten - opgesteld zal worden. 

• Naar verwachting in Q2 2023 zult u de vervolgnotitie via de 
route van GR Sociaal aangeboden krijgen ter behandeling in een 
oordeelsvormende en besluitvormende raadvergadering over de 
herijking van het Wmo beleid.

Afsluiting en Vervolg
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