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1 . Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Inwoners moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen 
leefomgeving en deelnemen aan de samenleving. Dat is de kern van de Wmo. De gemeente 
moet zorg dragen voor maatschappelijke ondersteuning en voor kwaliteit. De gemeenteraad 
stelt hiervoor periodiek een beleidsplan vast. In dit plan wordt aandacht gegeven aan de 
integrale dienstverlening. 

Wat verandert er in de Wmo?

De gemeente krijgt er een aantal taken bij, namelijk:

• Individuele begeleiding, dagbesteding, vervoer en kortdurend verblijf;
• Beschermd wonen (via centrumgemeente) en inloopvoorziening GGZ;
• Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten;
• Cliëntondersteuning, 24-uurs hulpdienst en doventolk;
• Waardering en ondersteuning mantelzorgers;
• Advies & Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Daarnaast zijn de 9 prestatievelden in de Wmo 2015 teruggebracht tot 3 doelen:

1 . Bevorderen van sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid, mantelzorg      
   en vrijwilligerswerk, toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruim    
   ten voor mensen met een beperking, alsmede voorkomen van huiselijk geweld.
2. Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking   
   of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in 
   eigen leefomgeving.
3. Bieden van beschermd wonen en opvang.

Het compensatiebeginsel is uit de wet verdwenen. Er is vastgelegd dat wanneer een inwoner 
een hulpvraag heeft, er onderzoek gedaan moet worden naar een passende oplossing. 
Het recht op een voorziening vervalt. 
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2. Samenhang met andere wetten

Zorgverzekeringswet:

• Basisverzekering
• Aanvullende verzekering
• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Financiering:
 - Wijkverpleegkundige
 - Huisartsen

Wmo:

• Inwoners wonen en leven zolang mogelijk zelfstandig
• Er wordt uitgegaan van eigen kracht en het eigen netwerk
• Ondersteuning is afgeschermd op de individuele situatie

Participatiewet:

• Regionaal participatie bedrijf stroomopwaarts
• Afstemming dagbeste dingen beschut werken
• Wederkerigheid/tegenprestatie
• Bijzonderen bijstand i.r.t. regeling meerkosten 
     chronisch zieken en gehandicapten

Zorgverzekeraars en gemeenten zijn de belangrijkste financiers van de zorg. 
Zorgverzekeraar DSW en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) 
hebben eind 2013 een convenant gesloten om gezamenlijk invulling te geven aan de 
ontwikkelingen. In het convenant is afgesproken om in de periode 2014-2017 gezamenlijk 
in te zetten op meervoudige zorg in de thuissituatie, preventieve aanpak, zorgvernieuwing 
en overdracht van taken.

3. Aanpak in 2014 – 2015 - 2016

Op onderdelen treft de gemeente Maassluis haar eigen voorbereidingen met name waar het 
gaat om het versterken van de algemene voorzieningen en de eerstelijnsstructuur. Andere 
onderdelen bewaassluis samen met Vlaardingen en Schiedam voor. Op een enkel onderdeel 
vindt de voorbereiding plaats op het niveau van de GR GGD RR (17 gemeenten). Door de 
VNG wordt voor een paar taken voorgesteld om deze op landelijk niveau te organiseren. 

Wet langdurige zorg
(opvolger AWBZ)

• Zware zorg situaties met verblijf
• Behandeling in een instelling
• Permanent Toezicht
• Indicatie via CIZ (ZZP 4 t/m 9)
• Financiering via zorgkantoor DSW

Jeugdwet & passend onderwijs

• Afspraken zorgcontinuiteit 18- en 18+
• Afstemming toeleidingsproces 
    (loketten, wijkteams, indicatiestellingen)
• Afstemming beleid en verordening
• Een duidige aanpak persoonsgebonden budget
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Transitie en transformatie
We beschouwen 2015 als een transitiejaar. 
In 2015 hebben we te maken met een grote 
groep overgangscliënten. Het belangrijkste 
uitgangspunt bij de overheveling van de 
AWBZ-taken in 2015 is dat niemand tussen 
wal en schip raakt. Door middel van de 
wijkteams wordt de nieuwe werkwijze in 
praktijk gebracht. 

Lokaal - Preventieve en integrale aanpak
1 . Doorontwikkelen werkwijze wijkteams.   
   Verbinding zoeken met vindplaatsen in de  
   wijk, huisartsen, wijkverpleegkundigen,  
   welzijnsorganisaties en Stroomopwaarts.
2. Deelname landelijkstimuleringsprogramma 
   ‘Gezond In De Stad’ (GIDS), waarbij        
    ingezet wordt op ‘welzijn op recept’,
    versterken eigen kracht en het eigen     
    netwerk, vroegtijdige signalering
    (bv overbelaste mantelzorgers) en   
    versterken steunstructuur.
3. Versterken algemene voorzieningen 
 uit de wijk.
4. Bekijken of cliëntondersteuning voldoende  
   geborgd is als onderdeel van wijkteams.
5. Voorstel formuleren voor cliëntparticipatie  
   i.s.m. Adviesraad Samenlevingszaken.

Regionaal - Maassluis, Vlaardingen & 
schiedam
1 . Monitoring uitvoering verordening Wmo    
   2015, besluit en beleidsregels
2. Bekostigingssystematiek ontwikkelen om   
    beweging van 2e naar 1e lijn te stimuleren.
3. Inkoopkader formuleren Wmo 2016 en   
    verder (resultaat gericht)
4. Ontwikkelen digitale sociale kaart           
   (o.l.v. ROGplus) waardoor inwoners en   
   professionals makkelijk hun weg vinden
5. Voorkomen overbelasting mantelzorgers  
 door vroegtijdige signalering en verkenning  
   of andere uit het sociale netwerk kunnen 
   bijspringen (bv netwerkcoach en     
   respijtzorg)
6. Doorontwikkelen van de samenwerking  
  met zorgverzekeraar DSW: complexe 
   zorg thuis, een intergrale aanpak en meer  
   inzetten op preventie en innovatie
7. Doorontwikkelen samenwerking en         
  voorkomen overlapt in aanbod van bv.   
   zorgaanbieders stroomopwaards

Stadsregionaal - Gemeenschappelijke 
Regeling GGD RR
Borgen en doorontwikkelen Advies 
en Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling i.s.m. ontwikkeling     
wijkteams.

Voorbereiding transitie
In de 2e helft van 2014 ligt de focus op 
de transitie. Alles wat voor 1 januari 2015 
geregeld moet zijn, krijgt voorrang. Vanaf 
2016 wordt weer verder gebouwd aan de 
transformatie en de intergrale benadering 
vanuit de verschillende wetten.

Lokaal - Preventieve en integrale aanpak
1 . Proeftuin Maassluis; de focus ligt op    
   effectieve organisatie toegang en   
   preventieve aanpak
2. Afspraken MEE - cliëntondersteuning
    / wijkteams
3. Afspraken STOED - De Hoofdzaak / 
 Inloop GGZ
4. Opstellen financieël kader
5. Communicatie naar cliënten, inwoners
    en organisaties

Regionaal - Maassluis, Vlaardingen & 
Schiedam
1. Vaststellen verordening/besluit Wmo,
   met aandacht voor:
• begeleiding, dagbesteding,    
 kortdurend verblijf, vervoer
•  Tegemoetkoming chronische zieken  
 en gehandicapten
• Waardering mantelzorg
•  Persoonsgebonden budget
•  Beschermd wonen
•  Huishoudelijke hulp, vervoer, 
 rol- en woonvoorzieningen
2. Inkoop ‘begeleiding, dagbesteding,  
   kortdurend verblijf en vervoer’ voor 2015   
   onder verantwoordelijkheid van ROGplus.
3. Uitwerken Convenant DSW en MVS:  
  overdracht taken en complexe zorg  in de  
 thuissituatie

Stadsregionaal - Gemeenschappelijke 
regeling GGD RR
Organiseren Advies en Meldpunt Huiselijk  
geweld en Kindermishandeling

Landelijk (via VNG)
24/7 beschikbare anonieme hulp- / 
adviesdienst (telefonisch / digitaal) en     
doventolk

Planning Wmo
2014 2015-2016


