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Focus van het onderzoek  

 
• De insteek van het onderzoek is lerend en vooruitkijkend om zodoende gezamenlijk verder vorm 

te geven aan transformatie van de Wmo. 
• Het betreft een QuickScan: een onderzoek op hoofdlijnen. Mede vanwege het karakter van een 

QuickScan is voorliggend onderzoeksrapport in presentatievorm.  
• De focus van de QuickScan ligt op het in kaart brengen van de huidige situatie (speelveld, 

informatievoorziening aan de raad) en de mogelijkheden voor doorontwikkeling van de Wmo. 
 
Wmo in ontwikkeling 
• Per 1 januari 2015 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de nieuwe taken, de 

transformatie is nog in volle gang. 
• De nieuwe Wmo omvat (nieuwe) voorzieningen, zowel algemeen als maatwerk. 
• De Wmo omvat: beleid, financiën, inkoop, toeleiding, beschikking, hulpverlening, administratie, 

monitoring en verantwoording. 
• Er zijn ook ontwikkelingen rondom de Wmo waar de gemeente weinig invloed op heeft, zoals 

landelijke richtlijnen en uitspraken van de  centrale raad van beroep (18 mei 2016). 
• Specifiek geldt voor de Wmo: de gemeente is voor de uitvoering afhankelijk van meerdere 

partijen en de integraliteit van de decentralisaties. 
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Onderzoeksvragen QuickScan Wmo 

 
De hoofdvraag een bijbehorende deelvragen van de QuickScan zijn de volgende: 
 
Hoofdvraag 
Hoe is de Wmo Krimpenerwaard op dit moment georganiseerd, hoe is de gemeenteraad betrokken 
en geïnformeerd en welke lessen voor de toekomst zijn hieruit te trekken ten aanzien van de 
informatievoorziening? 
 
Deelvragen 
1. Hoe ziet de inrichting (speelveld) van de Wmo er uit van de gemeente Krimpenerwaard? 
2. Welke doelstellingen heeft de gemeenteraad met betrekking tot de Wmo vastgesteld 

(kaderstellende rol)? 
3. Hoe is de gemeenteraad tot nu toe geïnformeerd over en betrokken bij de Wmo (controlerende 

en volksvertegenwoordigende rol)? 
4. Wat zijn de lessen ten aanzien van de inrichting, uitvoering en informatievoorziening van de 

Wmo? 
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Aanpak van het onderzoek 

 

 

 

 

#1: Startgesprek 
20 juni 

#2: Documentanalyse 
juni – eind juli 

#3: Interviews 
Eind juli 

#4: Gesprek raad            
12 september 

#5: Ambtelijk en 
bestuurlijk wederhoor 
Oktober 

#6: Eindrapportage 
November 
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Inrichting Wmo – Taken (1)  

 
De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is bedoeld om de zelfredzaamheid en 
participatie van mensen met beperkingen en mensen met chronische psychische of psychosociale 
problemen te ondersteunen en om mensen zolang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten 
functioneren. In eerste instantie kunnen mensen hun eigen netwerk aanspreken of gebruik maken 
van een algemene voorziening, wanneer daaruit onvoldoende ondersteuning blijkt te komen, kunnen 
mensen in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening.  
 
Een deel van de taken ten aanzien van de Wmo is sinds 2007 al belegd bij de gemeenten (hulp bij 
huishouden, wonen, rollen en vervoervoorzieningen). Sinds 2015 is er sprake van enkele nieuwe, 
aanvullende taken die vallen onder de Wmo (vooral de begeleiding). Met de decentralisatie is ook 
een bezuinigingsopdracht meegegeven aan gemeenten. 
 
De Wmo biedt gemeenten beleidsruimte om op eigen wijze invulling te geven aan de wettelijke 
verantwoordelijkheid. De wet geeft wel aan welke onderwerpen uitgewerkt moeten worden, maar de  
gemeente bepaalt zelf de invulling van die onderwerpen. 
 
 
 

 

 

 

 



Inrichting Wmo – Taken (2) 

 
Bij ‘Focus van het onderzoek’ is aangegeven dat de Wmo omvat: beleid, financiën, inkoop, 
toeleiding, beschikking, hulpverlening, administratie, monitoring en verantwoording. De Wmo maakt 
daarnaast onderdeel uit van het bredere sociaal domein. Hier gaan we daar nader op in. 
 
Het sociaal domein is een veelomvattend domein, met verschillende processen, taken en inhouden. 
Hierbij speelt aan de ene kant de (beleids)cyclus van beleid, inkoop, uitvoering en verantwoording 
en aan de andere kant het klantproces van toegang, uitvoering en back office. Deze processen 
spelen zich af op de verschillende decentralisaties Wmo, Jeugd en Participatie en op de overige 
taakvelden in het sociaal domein (zoals onderwijs). Het beleids- en klantproces zijn in onderstaande 
figuur schematisch weergegeven. 
 
 

 



Inrichting Wmo – Taken (3)  

 
 
Zoals eerder aangegeven omvat de Wmo algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.  
 
Algemene voorzieningen (sociale basisinfrastructuur): dit  betreft alle vrij toegankelijke 
voorzieningen die in de gemeente aanwezig zijn, gericht op inwoners die minder zelfredzaam zijn op 
het gebied van wonen, vervoer, gezondheid, werk, opvoeden/opgroeien en sociaal netwerk. 
Voorbeelden zijn welzijnsstichtingen, de huisarts, sport, cultuur, enz..  
 
Maatwerkvoorzieningen: voor een maatwerkvoorziening is een beschikking van de gemeente nodig, 
maatwerkvoorzieningen omvatten hulp bij het huishouden, begeleiding, logeervoorziening, 
(arbeidsmatige) dagbesteding, vervoer, hulpmiddelen (zoals rolstoel) of woningaanpassingen, 
cumulatie zorgkosten.  
 
Krimpenerwaard is nog bezig om de algemene voorzieningen in kaart te brengen (realisatie 
onderzoek het eerste kwartaal van 2017). Vooralsnog is er een beperkt overzicht van de algemene 
voorzieningen in de verschillende kernen (de zogenaamde ‘sociale kaart’). Hierdoor is er ook nog te 
weinig inzicht in de manier waarop algemene voorzieningen aansluiten op de 
maatwerkvoorzieningen. Gerichte inzet op het afschalen van voorzieningen (piramide model) is 
hierdoor nog niet optimaal. 

 

 

 



Inrichting Wmo - Betrokken partijen (1)  

 

Inwoners of cliënten.  

Als eerste ‘partij’ betrokken bij de Wmo benoemen we de inwoners of cliënten. De Wmo is er 

natuurlijk voor inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning zodat mensen zolang mogelijk in 

de eigen leefomgeving kunnen blijven functioneren.  

 
Per 1 januari 2016 was er sprake van het gebruik van ongeveer 4.100 maatwerkvoorzieningen 
binnen de gemeente Krimpenerwaard. Dit is onder te verdelen in  
• 2.758 voorzieningen ten aanzien van rollen, wonen en vervoer;  
• 974 voorzieningen hulp bij het huishouden; 
• 397 voorzieningen ten aanzien van begeleiding.  
Hierbij dient opgemerkt te worden dat één huishouden eventueel gebruik kan maken van meerdere 
voorzieningen. 

 
Middels de Wmo-adviesraad Krimpenerwaard (c.q. Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard) 
worden inwoners, of in elk geval cliënten of hun vertegenwoordigers, betrokken bij de uitvoering van 
de Wmo. De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente op het terrein 
van welzijn, zorg, sport, onderwijs en werk en inkomen. De raad bestaat uit 9 onafhankelijke leden 
en een voorzitter.  

 

 

 

 

 



Inrichting Wmo - Betrokken partijen (2)  

 

Gemeente Krimpenerwaard 

Als tweede partij is natuurlijk de gemeente zelf betrokken bij de uitvoering van de Wmo. Zowel de 

gemeenteraad, het college van B&W als de ambtelijke organisatie hebben hierbij een rol te 

vervullen.  

 
De gemeenteraad treedt op als kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan.    
 
Het college van B&W is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en voor de 
informatievoorziening aan de gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard. 

 
De ambtelijke organisatie van de gemeente Krimpenerwaard draagt zorg voor de uitvoering.  Dit 
betreft vooral de afdeling Sociaal Domein binnen de gemeentelijke organisatie. Het Loket maakt 
onderdeel uit van deze afdeling. Hierin zitten circa 50 medewerkers van zowel de gemeente zelf als 
van externe partners zoals Stek Jeugdhulp en Kwadraad Maatschappelijk werk. Alle medewerkers 
worden functioneel en formeel aangestuurd door de gemeente (alleen het werkgeverschap is belegd 
bij de uitvoeringsorganisaties) en er werken consulenten en medewerkers administratie. De 
gemeente maakt geen gebruik van een (apart) sociaal team. In één van de volgende sheets komt 
het proces aan de orde welke van toepassing is op de uitvoering van de Wmo door de gemeente 
Krimpenerwaard. 
 
 

 

 

 

 

 



Inrichting Wmo - Betrokken partijen (3)  

 

Centrumgemeente Gouda - Gouda is de centrumgemeente voor de regio Midden Holland, voor de uitvoering van 

de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, vrouwenopvang en volwassenen educatie.  

 

Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) - De Regio Midden Holland geeft met vijf gemeenten (Bodegraven-

Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) samen vorm aan de transformatie, verschillende 

onderwerpen worden opgepakt. Op projectmatige wijze wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde regionale 

opgaven. 

 

Netwerk Sociaal Domein Midden Holland - Het NSDMH koopt zorg en ondersteuning in voor de regio Midden-

Holland. Het sluit contracten met professionele zorgaanbieders. De gemeente Gouda fungeert als gastheergemeente. 

 

Veilig Thuis Hollands Midden  is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in Hollands 

Midden. Hier kunnen slachtoffers, daders en omstanders terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er 

voor jong en oud, die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis valt in Midden 

Holland onder de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (net als de GGD Hollands Midden).  

 

Zorgkantoor coöperatie VGZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van de langdurige zorg (Wlz) namens de 

zorgverzekeraars. Cliënten hebben een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. De zorgverleners 

leveren de daadwerkelijke zorg. De relatie tussen het zorgkantoor en de gemeente is de afstemming inzake 

langdurige zorg (verzorging en verpleging) in de wijk en de wijkverpleegkundigen. 

 

 

 

 

 

 



Inrichting Wmo - Betrokken partijen (4)  

Het voorveld of de basis infrastructuur bestaat uit vele partijen. Deze partijen verzorgen de 

algemene voorzieningen gericht op maatschappelijke ondersteuning. Het gaat hierbij om onder 

andere:  

• Welzijnsstichtingen; 

• Huisartsen; 

• Scholen; 

• Kinderdagverblijf; 

• Sportvoorzieningen; 

• Vrijwilligersorganisaties;  

• Buurthuizen. 

 

Naast de algemene voorzieningen is er een groot aantal zorgorganisaties (rond de 110) gericht op 

maatwerkvoorzieningen. Hierbij gaat het om onder andere: 

• Hulp bij het huishouden; 

• Begeleiding; 

• Rollen, wonen en vervoervoorzieningen. 

 

 

Welzijnsstichtingen SWOS, WON en SWOB 



Inrichting Wmo - Financiën 

Van de begroting van de gemeente Krimpenerwaard wordt circa €37,6 miljoen van de €149 miljoen 
besteed aan het sociaal domein (stand Tussenrapportage 2016). Dit betreft zowel de uitvoering van 
de taken van de Wmo (oud en nieuw), de Jeugdwet en de Participatiewet. 

Begroting Wmo uitgaven 2016 
In 2015 waren de werkelijke kosten voor de uitvoering van de Wmo € 6,3 miljoen (materiële en 
immateriële maatwerkvoorzieningen). Voor 2016 is na verwerking van de Tussenrapportage 2016 in 
totaal € 7,4 miljoen begroot voor de uitvoering van de Wmo. Dit is als volgt onder verdeeld: 
• Wmo begeleiding € 1,3 miljoen  
• Wmo hulp bij huishouden € 3,9 miljoen  
• Wmo vervoer € 1,0 miljoen  
• Overig immaterieel € 0,2 miljoen  
• Materiele maatwerkvoorziening Wmo € 1 miljoen  
Ook worden er onder meer nog kosten geraamd voor PGB Wmo ad € 1 miljoen en voor het loket 
Wmo en Jeugd gezamenlijk € 1,8 miljoen. 
 
Inkomsten voor de Wmo 
Hier staan de volgende inkomsten voor de Wmo tegenover: 
• de integratie uitkering sociaal domein / Wmo; 
• aangevuld met de algemene middelen van de gemeente; 
• en de eigen bijdrage (in 2015: ca. 1 miljoen).  

De raad is in de Tussenrapportage 2016 geïnformeerd over o.a. analyse rekeningresultaat 2015, 
invulling van de taakstelling sociaal domein en de invulling van de reserve sociaal domein. 

 

 

 



Inrichting Wmo – Proces 

 
Hier wordt het uitvoeringsproces beschreven van de gemeente Krimpenerwaard inzake de 
Wmo. Dit betreft de uitvoering van maatwerkvoorzieningen. 
 
a. De inwoner doet een verzoek c.q. melding;  
b. De melding komt binnen bij Klant Contact Centrum van de gemeente, bij de  

welzijnsstichtingen of direct bij het Loket van de afdeling Sociaal Domein; 
c. Er kan eventueel (terug)verwijzing plaats vinden naar algemene voorzieningen; 
d. Anders vindt een huisbezoek plaats (inclusief verslaglegging); 
e. Als een maatwerkvoorziening wordt toegewezen volgt het beschikkingsproces 

(registreren, maken beschikking, versturen beschikking) (inclusief een eventueel 
bezwaarprocedure indien de inwoner niet akkoord gaat met de betreffende beschikking); 

f. Dan wordt de zorgvraag verbonden aan het aanbod *; 
g. Indien PGB dan volgt het voorbereiden proces PGB door Sociale Verzekeringsbank; 
h. Opdragen levering van het product c.q. de dienst door de leverancier; 
i. Beoordelen factuur / declaratie; 
j. Aanmelden bij CAK voor eigen bijdrage; 
k. Vergelijken van de facturen met de opdracht en/of verplichting; 
l. Eventueel overleggen met indiener; 
m. Factureringsproces. 
 
* Voor HbH en begeleiding gaat dit via het dynamische selectiemodel. Het dynamisch selectiemodel is een tool 
waarmee de vraag en aanbod van cliënt en zorgaanbieder aan elkaar gekoppeld worden. 
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Doelstellingen Wmo in verschillende plannen 

 
Meerdere plannen met daarin doelstellingen geformuleerd 
In verschillende plannen zijn doelstellingen ten aanzien van de Wmo geformuleerd. Deze plannen 
zijn voor een deel door de vijf oude gemeenteraden vastgesteld (voor de herindeling). Het gaat om: 
• Visie op het sociaal domein in Midden Holland  
• Kadernota gebundelde krachten (regionaal)  
• Beleidsplan 2015-2018  
• Collegewerkprogramma 2015-2018 
• Begroting 2016 
In oktober 2016 ligt het ‘Regionaal kader Maatschappelijke Zorg 2017 – 2020’ voor aan de 
gemeenteraad, als onderdeel van de Wmo (uitvoering door centrumgemeente Gouda ) 
 
Op deze en volgende sheets gaan we in op de belangrijkste doelstellingen zoals genoemd in de 
genoemde beleidsplannen. 
 
Visie op het sociaal domein in Midden Holland  
• Inwoners staan centraal  
• Eigen kracht vormt de basis  
• Iedereen kan meedoen  
• De gemeente voert regie en stuurt op resultaat  
• Investeren in preventie 
• 1-client/gezin, 1-aanpak, 1-contactpersoon  
• Iedereen geeft het goede voorbeeld  
 



Doelstellingen Wmo in verschillende plannen  

 
Hieronder geven we de belangrijkste doelstellingen uit de verschillende plannen weer, die 
door de gemeenteraad zijn vastgesteld:  
 
Kadernota gebundelde krachten  
• De piramide van eigen kracht als beleidsmatig ordeningsprincipe.  
• Afspraken gemaakt over de sociale infrastructuur – werken met sociale 0-100 teams, en 

expertteam. 
• Werken vanuit vraaganalyse (doelgroepen) en op basis van integraal plan. 
• Afspraken over de regionale inkoop (o.a. NSDMH). 
• Afspraken over financiën sociaal domein breed. 
In de kadernota zijn niet expliciet beleidsdoelen opgenomen. 
 

 

Links is de piramide van eigen kracht 
schematisch weergegeven 

Collectieve 
voorzieningen 

Sociale netwerk 

Eigen kracht 

Individuele 
voorzieningen 

 



Doelstellingen Wmo in verschillende plannen  

 
Beleidsplan Wmo 2015-2018  
Hierin is opgenomen dat in de implementatiefase prioriteit gegeven dient te worden aan drie 
doelen: 
• Het realiseren van zorgcontinuïteit; 
• Het contracteren van aanbieders binnen de beschikbare budgettaire kaders; 
• Het sturen op te indiceren omvang van maatwerkvoorzieningen via hernieuwde toegang. 
Tevens is genoemd het programmatisch versterken van de samenleving en het aanbod van 
voorliggende, algemene voorzieningen passend bij de vraag vanaf 1 juli 2015. 
 
De ambitie op de langere termijn is sturen op transformatiedoelstellingen: 
• De gebruikers van het aanbod zijn tevreden over bejegening en ondersteuning. 
• De aangeboden ondersteuning is passend en effectief.  
• Gebruik van specialistische maatwerkvoorzieningen gaat omlaag ten guste van lichter 

maatwerk en algemene voorzieningen. 
• Het sociaal team schakelt met de inzet van ketenregie sneller op/af, resulterend in 

kortere doorlooptijden van het specialistische aanbod. 
 



Doelstellingen Wmo in verschillende plannen  

 
Collegewerkprogramma en begroting 
• Aantal maatwerkvoorzieningen in relatie tot kwetsbare inwoners 5% omlaag.  
• Nieuwe Wmo taken binnen budget.  
• Gemeente kent maatwerkvoorziening toe binnen termijn indien nodig.  
• Wmo Sober maar doelmatig.  
• Aantal vrijwilligers behouden.  
• Naast ouderen staan, maatschappelijke en kerkelijke instanties ondersteunen.  
• Dorpse karakter onderzoeken.  
• Samen met inwoners bepalen wat nodig is.  
• Activiteiten om samenzijn ouderen te bevorderen – in ieder kern activiteiten 
• Huishoudelijke hulp verstrekken – schoon en veilig. 
• Inwoners bewust van gezondheidsrisico, informatie beschikbaar. 
 
Elk van deze hoofdoelstellingen wordt in het collegewerkprogramma uitgewerkt in concretere 
subdoelstellingen en activiteiten.  
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Informatievoorziening gemeenteraad 

 
Vaststellen documenten  
• Kadernota in individuele raden voormalige gemeenten (eind ’13, begin ‘14) 
• Verordening Wmo in individuele raden voormalige gemeenten (sept 2014) 
• Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 in individuele raden voormalige gemeenten (eind ’14) 
• Gewijzigde verordening Wmo (dec ‘15) 
• Bijgestelde begroting 2016 (maart ‘16) 

Raadsinformatiebrieven 
• In 2015 heeft de gemeenteraad één raadsinformatiebrief over de Wmo ontvangen. 
• Op 26 juli 2016 is een raadsinformatiebrief over het eerste kwartaal van 2016 verschenen. Deze 

bevat voor het eerst cijfers over aantallen (maatwerk) voorzieningen.  

Schriftelijke vragen 
10 keer schriftelijke vragen gesteld door de raad, over de volgende onderwerpen:  (jan 2015)  
Inloopmogelijkheid SWOM/Wmo (jan 2016) Behoud Wmo loket Oranjeplaats (feb 2016) Uitbetaling PGB 
(feb 2015) Strengere indicatiestelling (20%?) (juni 2015) herindicaties  (aug 2015) Besluit college 
aanbesteding vervoer (aug 2015) Hoogte eigen bijdrage (n.a.v. publiciteit over dat gemeenten eigen 
bijdrage als melkkoe gebruiken) (sep 2015) Stand van zaken herindicaties (want niets gehoord) HH 
toeslag en gebruik daarvan (nov 2015) Mantelzorgcompliment (maa 2016) Verbeteren toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking  

Informatiebijeenkomsten 
Er zijn eens per halfjaar thema avonden georganiseerd voor de raad over bepaalde onderwerpen in het 
sociaal domein (dus niet alleen specifiek over de Wmo).  
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Deelvraag 1 en 2 
Conclusies speelveld en doelstellingen Wmo  

 
Ten aanzien van deelvraag één over de inrichting (speelveld) van de Wmo in de 
gemeente Krimpenerwaard zijn geen verdere conclusies te trekken. Het betreft een meer 
beschrijvende vraagstelling. Voor het antwoord verwijzen wij graag naar sheets 9 tot en met 
18 van deze rapportage en naar de bijbehorende infographic. 
 
Ten aanzien van de tweede deelvraag over de doelstellingen van de Wmo en de 
kaderstellende rol van de gemeenteraad zijn de volgende conclusies te trekken: 
 
Doelstellingen: 
• In de plannen zijn meerdere en verschillende doelstellingen geformuleerd. 
• De verhouding tussen de plannen is niet altijd aangegeven en inzichtelijk.  
• Het betreft vooral doelstellingen op hoofdlijnen, concrete uitwerking dient nog plaats te 

vinden. 
• Het gevolg hiervan is dat de het lastig is voor de gemeenteraad om invulling te geven 

aan de controlerende rol (vanwege verschil in en het ontbreken van concrete 
doelstellingen).  

• De komende jaren (bij de transformatie) dient juist de raad haar kaderstellende rol te 
vervullen door concrete doelstellingen af te spreken. 

• Uit de QuickScan blijkt dat het college en de ambtelijke organisatie hetzelfde constateren 
met betrekking tot bovenstaande, daarom wordt op dit moment gewerkt aan een 
transformatieagenda sociaal domein om de verschillende documenten in samenhang te 
bezien (naar verwachting in september in het college van B&W). 

 

 



Deelvraag 3 
Conclusies betrokkenheid gemeenteraad (1) 

 
Kaderstellende rol:  
2015 stond vooral in het teken van het op orde krijgen van de uitvoering van de Wmo. De 
(voormalige) 5 gemeenteraden hebben afgesproken om de transitie beleidsarm uit te voeren, 
met focus op zorg continuïteit (ook in verband met de herindeling). De gemeenteraad heeft 
de visies, beleid en begroting vastgesteld. Omdat er tot nog toe veelal beleidsarm is gewerkt 
is de gemeenteraad nog weinig aan zet geweest vanuit haar kaderstellende rol. Daarnaast is 
sprake van een veelheid aan doelen met zeer beperkt inzicht in samenhang en uitwerking. 
Hiervoor zijn verklaringen te vinden in de recente herindeling en de lastigheid aan nieuwe 
taken (transitie).  
 
2016 (en verdere uitwerking in 2017) is het jaar om als raad verder invulling te geven aan de 
kaderstellende rol ten aanzien van de verdere transformatie van de Wmo. Dit dient vanuit het 
college van B&W op een goede manier gefaciliteerd te worden. Met het opstellen van de 
transformatieagenda sociaal domein kan de raad ook meer in positie worden gebracht ten 
aanzien van haar kaderstellende rol.  
 

 



Deelvraag 3 
Conclusies betrokkenheid gemeenteraad (2) 

Ten aanzien van de derde deelvraag over de controlerende en 
volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad op het gebied van de Wmo 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

Controlerende rol: Uit de QuickScan blijkt dat nog zeer beperkt controle en sturingsinformatie 
beschikbaar is. Dit beeld wordt onderschreven door de geïnterviewden, zowel ambtelijk, 
bestuurlijk als vanuit de gemeenteraad. Door de beperkte informatievoorziening, en door de 
eerdere opmerkingen ten aanzien van beleidsarme uitvoering, veelheid aan doelen met 
gebrekkige samenhang en uitwerking, heeft de gemeenteraad zijn controlerende rol nog 
nauwelijks ten uitvoer kunnen brengen. Hierbij passen de volgende opmerkingen: 
• De raadsinformatiebrief over het eerste kwartaal 2016 (26 juli 2016) bevat voor het eerst 

cijfers over aantallen voorzieningen, de duiding van de cijfers nog niet aanwezig. Voor 
een goede uitvoering van de controlerende rol is de aanwezigheid van cijfers en duiding 
van het verhaal achter de cijfers van belang.  

• Vanuit de ambtelijke organisatie wordt op dit moment gewerkt aan het verbeteren van de 
sturingsinformatie aan de gemeenteraad.  
 

Volksvertegenwoordigende rol: de raadsleden c.q. fracties geven op actieve wijze invulling 
aan de volksvertegenwoordigende rol, door middel van bijvoorbeeld eigen onderzoek, 
gesprekken met cliënten, bezoeken aan zorginstellingen, casusbesprekingen, et cetera. 
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Deelvraag 4 
Lessen t.a.v. inrichting, uitvoering en 
informatievoorziening Wmo (1) 

 

Begin 2015 lag er een enorme uitdaging voor de gemeente Krimpenerwaard om naast het 
samenvoegen van de ambtelijke organisaties door de gemeentelijke herindeling ook de nieuwe taken 
in het sociaal domein tot uitvoering te brengen. Er is veel tijd gestoken in het op orde krijgen van de 
basis. De uitgangspositie van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard biedt kansen voor het naar 
eigen inzicht vormgeven van het sociaal domein en het inrichten van de daarvoor benodigde 
werkwijze, organisatie en systemen (transformatie).  

Uitdaging voor zowel de ambtelijke organisatie, het bestuur als de gemeenteraad is om vanuit 
vernieuwd perspectief (zonder terug te grijpen op de oude situatie van de vijf gemeenten) te werken 
aan het inrichten van het sociaal domein voor de gemeente Krimpenerwaard.  

Begrijpelijk was de keuze voor een ‘beleidsarme overdracht’ en het op orde brengen van de basis, 
maar nu is het tijd om vorm te geven aan de transformatie van de Wmo. De gemeenteraad dient in 
positie gezet te worden ten aanzien van de kaderstellende rol en bijvoorbeeld actief betrokken te 
worden in het traject van de transformatieagenda voor de komende jaren. Ook is (extra) inzet nodig 
op de informatievoorziening richting de gemeenteraad. Het is aan de ene kant begrijpelijk dat nog 
niet het complete verhaal ten aanzien van de Wmo is te vertellen, aan de andere kant dienen 
inzichten gedeeld te worden in aantallen voorzieningen, de duiding hiervan, de voortgang ten 
aanzien van de doelstellingen, maar ook waar het bestuur en de ambtelijke organisatie op dit 
moment mee bezig zijn om de transformatie vorm te geven.  

 

 

 

 



Deelvraag 4 
Lessen t.a.v. inrichting, uitvoering en 
informatievoorziening Wmo (2) 

 

De gemeenteraad heeft een belangrijke taak om de kaders te stellen voor de inrichting van het 
nieuwe stelsel van de Wmo (transformatie). Hierbij dient de gemeenteraad in elk geval na te denken 
over:  
• Welke inhoudelijke uitgangspunten hanteren we voor de transformatie? Wat betekent 

transformatie in de gemeente Krimpenerwaard?  
• Wat doen we als gemeente zelf en welke taken laten we aan andere partijen over? 
• Hoe gaan we als gemeente hierop sturen en welke verantwoordingsinformatie wil de 

gemeenteraad graag zien? 
• Hoe gaan we om met de ketenpartners en welke rol pakt de gemeente hierbij (verhouding 

tussen zakelijk opdrachtgeverschap en duurzame samenwerkingsrelaties voor de lange termijn)?  
• Waar ligt de nadruk op in besteding van financiële middelen, bijvoorbeeld meer op het voorveld 

(preventie) of juist maatwerkvoorzieningen? Hierbij kunnen ook de uitkomsten van het 
onderzoek naar de sociale basisinfrastructuur betrokken worden.  

Hierbij kan de gemeenteraad vooral sturen op het bepalen van de maatschappelijke resultaten, de 
kaders in de beleidsvoorstellen, de transformatieagenda en de betreffende Wmo verordening. De 
kaders dienen verder geconcretiseerd te worden in concrete doelstellingen.  
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NAWOORD 
 
Met deze Quickscan naar de uitvoering van de Wmo en de informatievoorziening aan de gemeenteraad heeft de 
Rekenkamercommissie Krimpenerwaard haar eerste onderzoek afgerond. De Rekenkamercommissie kijkt tevreden 
terug op het onderzoeksproces, waarvan de insteek vooral lerend en vooruitkijkend was om zodoende gezamenlijk 
verder vorm te geven aan de transformatie van de Wmo.  
 
De Rekenkamercommissie heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie van het college. In zijn 
bestuurlijke reactie gaat het college in op de conclusies en aanbevelingen bij het rapport. Het verheugt de 
Rekenkamercommissie dat de aanbevelingen door het college worden overgenomen en ook dat het college aangeeft 
inmiddels verschillende stappen te hebben genomen.  
 
Op een tweetal punten in de reactie wil de Rekenkamercommissie nader ingaan:  
1. De Rekenkamercommissie onderschrijft het voornemen van het college om een transformatie- agenda voor het 

Sociaal Domein op te stellen zodat de gemeenteraad beter in staat is zijn kaderstellende rol te vervullen. Gelet 
op het belang van de transformatie adviseren wij dat deze transformatieagenda nog dit jaar wordt toegezonden 
aan de raad. 

2. Het college geeft aan dat de gemeenteraad via verschillende documenten en stukken de gemeenteraad actief 
zal informeren (middels de transformatieagenda Sociaal Domein, voorjaars- en najaarsrapportages, 
jaarrekeningen en een  Kadernota met de wensen voor 2018). De Rekenkamercommissie ondersteunt dit 
voornemen, maar wil daaraan toevoegen: maak als college en gemeenteraad óók duidelijke afspraken over de 
vorm en inhoud van documenten en stukken, zodat de gemeenteraad zijn kaderstellende, controlerende en 
volksvertegenwoordigende rol goed kan vervullen.  

 
In zijn algemeenheid wensen we dat college en raad met elkaar in gesprek raken en blijven over welke 
informatievoorziening de raad nodig heeft om de juiste beslissingen te kunnen nemen. De Rekenkamercommissie 
hoopt van harte dat deze Quickscan hieraan bijdraagt. 
 

 

 

 

 



Onderzoeksverantwoording 

 
Geraadpleegde bronnen 
Voor dit onderzoek zijn diverse schriftelijke bronnen geraadpleegd. Hierbij gaat het onder andere om 
regionale (beleids)documenten, gemeentelijke beleidsnota’s, procesbeschrijvingen en 
inrichtingsplannen, accountantsverslag Krimpenerwaard 2015, verslagen raadsvergaderingen en 
raadscommissies, schriftelijke raadsvragen, collegevoorstellen, jaarrekeningen en financiële 
gegevens. 
 
Geïnterviewde personen en bijeenkomsten 
- Serge de Vlieg  - Danielle Goedbloed    - Liesbeth Willemen   
- Lavinja Sleeuwenhoek - Tessa Helleman   - leeratelier met raadsleden 
- Marie-Louise de Groot - Charlotte Zwaan  
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Organisatieadviseurs voor de publieke sector 
Postbus 450 4100 AL Culemborg 
www.seinstravandelaar.nl 
 
Dirk Spannenburg   Judith Gunnink 
d.spannenburg@seinstravandelaar.nl j.gunnink@seinstravandelaar.nl  
06 – 24510391   06 - 13071978 
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