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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingevoerd en heeft als doel om 
iedereen in Nederland mee te laten doen aan de samenleving. De wet richt zich voor een belangrijk 
deel op mensen die dat niet kunnen vanwege een beperking (fysiek of psychisch). Zij dienen daarbij 
geholpen, of anders gezegd, maatschappelijk ondersteund te worden om hun zelfredzaamheid te 
versterken en hun participatie te bevorderen.

De gemeenten hebben hierin een cruciale rol. Zij vormen de bestuurslaag die verantwoordelijk is 
voor het vormgeven van het maatschappelijke ondersteuningsbeleid. Gemeenten dienen mensen met 
beperkingen te compenseren in hun beperkingen (compensatieplicht) opdat zij zelfredzaam zijn en 
kunnen participeren. Die compensatie kan plaats vinden door het treffen van algemene voorzieningen 
(zoals boodschappen- of klussendiensten), collectieve voorzieningen (bijvoorbeeld collectief vervoer) 
of individuele voorzieningen (bijvoorbeeld hulpmiddelen of woningaanpassingen). Naast de ondersteu-
ning van mensen met beperkingen vraagt de Wmo gemeenten beleid te voeren op het terrein van 
onder meer maatschappelijke opvang, het bevorderen van de samenhang in lokaal beleid en lokale 
uitvoering, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. 

De Rekenkamercommissie van Noordoost Fryslân (Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollu-
merland c.a.) heeft een evaluatie uit laten voeren van het Wmo-beleid in de gemeente Dantumadiel. 
Dezelfde evaluatie is tegelijkertijd ook uitgevoerd in Dongeradeel en Achtkarspelen. De Rekenkamer-
commissie wil nagaan wat de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het Wmo-beleid 
in Dantumadiel is. De focus ligt hierbij op de vraag wat de invloed van het Wmo-beleid is op de zelf-
redzaamheid en participatie van mensen met een beperking, met inbegrip van de ondersteuning van 
mantelzorgers. 

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. In het voorliggende rapport 
vindt u de verslaglegging van het onderzoek. In dit hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op de 
doelstelling en de onderzoeksvragen, bakenen we het onderwerp van onderzoek nader af en gaan we 
in op de in het onderzoek gevolgde werkwijze. 

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen

Doelstelling
De Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil met deze evaluatie graag zicht krijgen op:

 ● De rechtmatigheid van het gevoerde Wmo-beleid;
 ● De doeltreffendheid (effectiviteit) van het gevoerde Wmo-beleid;
 ● De doelmatigheid (efficiency) van het gevoerde Wmo-beleid.

Het gaat daarbij om het beleid gevoerd in de jaren 2008 tot en met 2012. De rekenkamercommissie wil 
tot een integraal oordeel komen over het in Dantumadiel gevoerde Wmo-beleid en zo de raadsleden 
ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamercommissie wil daarom 
tevens de actuele ontwikkelingen meenemen, zoals de invoering van de nieuwe werkwijze de Kante-
ling en de samenhang tussen de drie grote decentralisatieoperaties in het sociale domein (de overgang 
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van de AWBZ begeleiding naar de Wmo, de decentralisatie van de jeugdzorg en de participatiewet). 
Daarmee kan het onderzoek aanknopingspunten bieden voor het toekomstige Wmo-beleid in Dantuma-
diel.

In de evaluatie ligt de focus op de invloed van het Wmo-beleid op de zelfredzaamheid en participatie 
van mensen met een beperking. In termen van prestatievelden van de Wmo betekent dat dat het gaat 
om de volgende Wmo-prestatievelden:1 

 ● prestatieveld 3: het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 
 ● prestatieveld 4: het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
 ● prestatieveld 5: het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstan-

dig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van 
mensen met een psychosociaal probleem; 

 ● prestatieveld 6: het verlenen van voorzieningen aan ouderen, gehandicapten, chronisch psychiatri-
sche patiënten en mensen met psychische of psychosociale problemen. 

Vraagstelling
Voor dit onderzoek zijn de volgende centrale onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. In welke mate is het Wmo-beleid rechtmatig?
2. In welke mate leidt de uitvoering van de Wmo tot meer participatie en 

zelfredzaamheid van cliënten in hun omgeving?
3. In welke mate is het beleid gebaseerd op de vraag van de cliënt, in plaats 

van op het aanbod van de gemeente en haar partners?
4. In hoeverre is sprake van kostenbeheersing door de gemeente?

De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op de rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De tweede 
en derde onderzoeksvraag hebben te maken met de doeltreffendheid van het gemeentelijke Wmo-
beleid. De tweede vraag betreft de mate waarin de maatschappelijke doelen (outcome) worden gerea-
liseerd. De derde vraag is gebaseerd op de veronderstelling dat een vraaggericht beleid de doeltref-
fendheid van dat beleid ten goede komt, zoals ook in De Kanteling (zie paragraaf 2.2) wordt veronder-
steld. De vierde onderzoeksvraag ten slotte heeft betrekking op de doelmatigheid van het 
gemeentelijke beleid. 

De centrale onderzoeksvragen, zoals hierboven geformuleerd, zijn vervolgens uitgewerkt in de vol-
gende onderzoeksvragen:

 

A. Rechtmatigheid: 

1. Wat zijn de minimale vereisten in de landelijke wet- en regelgeving over het Wmo-beleid in het 
algemeen en ten aanzien van de prestatievelden 3, 4, 5 en 6 in het bijzonder?

2. Hoe ziet het lokale beleid eruit en voldoet dit aan de minimale vereisten in de landelijke wet- en 
regelgeving (op welke punten wel/niet)?

1    De Wmo kent in totaal negen prestatievelden. De overige prestatievelden hebben betrekking op sociale samenhang en leefbaarheid, 
opvoed- en opgroeiondersteuning, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (zie ook 
paragraaf 2.2).
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B. Doeltreffendheid:

1. Hoe ziet het Wmo-beleid in de gemeente eruit? Wat is de doelgroep, wat zijn de doelstellingen en 
beoogde effecten, wat is de werkwijze? Zijn de doelstellingen SMART geformuleerd?

2. Wat zijn concrete prestaties in de uitvoeringsplannen? Hoe is de benadering richting cliënt en hoe 
ervaart de cliënt de benadering door de gemeente?

3. In hoeverre is er sprake van een geïntegreerde aanpak? In hoeverre is er samenhang tussen het 
Wmo-beleid en andere beleidsterreinen?

4. In hoeverre is er sprake van transparantie (van beleid, uitvoering en ingezette middelen) richting 
de gemeenteraad?

5. Op welke wijze en in hoeverre zijn de doelgroepen bereikt? In hoeverre is dit in de loop der jaren 
verbeterd/verslechterd?

6. Hoe ziet het kwaliteitsbeleid c.q. borging van het Wmo-beleid eruit?
7. In hoeverre worden de burgers betrokken? (Wat is de mate van cliëntenparticipatie?)
8. Hoe ziet de communicatie eruit?
9. In hoeverre wordt de uitvoering gemonitord?
10. In welke mate leidt de uitvoering van de Wmo tot meer participatie en zelfredzaamheid van cliën-

ten in hun omgeving?
11. In welke mate is het beleid gebaseerd op de vraag van de cliënt, in plaats van op het aanbod van 

de gemeente en haar partners?
12. Welke belemmeringen bestaan er momenteel bij het Wmo-beleid en wat zijn leerpunten gericht op 

het toekomstige Wmo-beleid?
13. Op welke wijze wordt beleidsmatig omgegaan met de Kanteling (en de aangepaste modelverorde-

ning van de VNG), respectievelijk geanticipeerd op de overheveling van delen van de AWBZ naar de 
Wmo?

C. Doelmatigheid: 

1. Zijn de uitvoeringskosten van het Wmo-beleid inzichtelijk, en zo ja, wat is de omvang ervan? 
2. Hoe verhouden de uitvoeringskosten van het Wmo-beleid zich tot de mate van doelbereiking en de 

doeltreffendheid? Zijn de doelstellingen van het Wmo-beleid te realiseren met minder middelen?
3. In hoeverre worden de prestaties van Dantumadiel vergeleken met andere gemeenten?

1.3 Normenkader 

Op basis van de onderzoeksvragen heeft het onderzoeksteam in nauwe samenwerking met de rekenka-
mercommissie het normenkader geëxpliciteerd. De drie centrale begrippen rechtmatigheid, doeltref-
fendheid en doelmatigheid zijn geoperationaliseerd in onderzoekbare indicatoren. De normen zijn 
zodanig geformuleerd dat er een oordeel kan worden gegeven over het betreffende aspect van het 
Wmo-beleid. 
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1.4 Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek bestond uit vier delen. Deze lichten we in deze paragraaf kort toe. 

1 Deskresearch
In de eerste onderzoeksfase is een analyse gemaakt van relevante stukken met betrekking tot de Wmo 
in Dantumadiel. De betreffende (beleids)stukken zijn in nauw overleg met de opdrachtgever geselec-
teerd. Het gaat in ieder geval om alle beleidsstukken, beleidsevaluaties en tevredenheidsonderzoeken 
op het gebied van de Wmo die in de periode 2008 tot en met 2012 verschenen zijn. Maar het gaat ook 
om relevante accountantsverslagen, programmabegrotingen, jaarrekeningen, jaarverslagen en 
bestuursrapportages. Gaandeweg het onderzoek zijn deze documenten waar nodig aangevuld.  Bijlage 
1 bevat een overzicht van de geraadpleegde documenten. In deze fase is tevens het normenkader 
geëxpliciteerd. 

2 Interviews met professionals en vrijwilligers van betrokken organisaties
In de tweede onderzoeksfase lag de nadruk op het achterhalen van de doeltreffendheid van het Wmo-
beleid. Er hebben vijf individuele gesprekken plaatsgevonden met de verantwoordelijke wethouder en 
twee ambtenaren, de voorzitter van de Wmo-raad van Dongeradeel en Dantumadiel, en ten slotte een 
sleutelfiguur van een maatschappelijke organisatie. De interviews zijn bedoeld om aanvullende infor-
matie te verkrijgen over de uitvoering van het Wmo-beleid en om inzicht te krijgen in het oordeel van 
de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid.  De interviewverslagen zijn ter accor-
dering voorgelegd aan de respondenten. In bijlage 3 staat een overzicht van geïnterviewde personen 
en in bijlage 4 staan de gebruikte topiclijsten. 

3 Digitale enquête maatschappelijke organisaties
Vervolgens is een digitale enquête uitgezet onder alle voor het Wmo-beleid relevante maatschappe-
lijke organisaties in Dantumadiel. De deelnemers zijn in overleg met de gemeente Dantumadiel gese-
lecteerd. We hebben daarbij in de vragenlijst gefocust op de effecten van het Wmo-beleid op de 
cliënten. De vragenlijst is ontwikkeld op basis van de onderzoeksvragen (zie bijlage 5). De vragenlijst is 
geprogrammeerd met behulp van NetQuest. Alle deelnemers (n=92) hebben vervolgens op donderdag 
23 mei per email een uitnodiging ontvangen met hierin een link naar de digitale vragenlijst. Op woens-
dag 5 juni is een herinneringsmail uitgestuurd. De uiteindelijke deadline was vrijdag 7 juni.

Uiteindelijk hebben negentien van de 92 maatschappelijke organisaties in Dantumadiel de digitale 
enquête ingevuld. Het gaat om vijf zorginstellingen, vijf welzijnsorganisaties, twee cliëntorganisaties, 
een onderwijsinstelling, een levensbeschouwelijke organisatie, een woningcorporatie, een adviesorga-
nisatie voor ouderen, een organisatie die zich bezighoudt met volksgezondheid, een zorgverzekeraar 
en een organisatie die opkomt voor mensen met een laag inkomen. Dit levert een responspercentage 
van 20,7% op. Daarmee zijn de uitkomsten van de digitale vragenlijst indicatief, oftewel ze geven niet 
meer dan een richting aan.

Aantal respondenten 92

Aantal respondenten dat de vragenlijst heeft ingevuld 19

Responspercentage 20,7%

4 Groepsinterview met maatschappelijke organisaties en raadsleden
In de laatste onderzoeksfase zijn twee groepsinterviews gehouden; één met de belangrijkste maat-
schappelijke organisaties in Dantumadiel en één met de raadsleden in Dantumadiel. Met de maatschap-
pelijke organisaties zijn de onderzoeksbevindingen tot dan toe besproken. Verder is hen vooral 
gevraagd in hoeverre het Wmo-beleid in Dantumadiel doeltreffend is. Ook met de raadsleden zijn de 
onderzoeksbevindingen van de voorgaande fasen besproken. Verder zijn we bij de raadsleden vooral 
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ingegaan op de kaderstellende en controlerende taak van de raad. De gebruikte topiclijsten zijn te 
vinden in bijlage 4.

Aan het groepsinterview met de maatschappelijke organisaties namen vijf organisaties deel, de 
Stichting Het Bolwerk, Talant, Thuiszorg het Friese land, Talma hoeve en MEE Friesland.
Het tweede groepsinterview vond plaats met vier raadsleden; vier fracties waren hierbij niet vertegen-
woordigd.

1.5 Leeswijzer

De opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 zullen we verder inzoomen op het Wmo-beleid in 
het algemeen en het Wmo-beleid in Dantumadiel in het bijzonder. Vanaf hoofdstuk 3 presenteren we 
de onderzoeksbevindingen op basis van het normenkader. Achtereenvolgens worden in afzonderlijke 
hoofdstukken de rechtmatigheid, doeltreffendheid en de doelmatigheid behandeld. 

In ieder hoofdstuk wordt het betreffende onderdeel van het normenkader besproken: voldoet 
Dantumadiel hier aan en waarom wel/niet? In hoofdstuk 6 ten slotte zullen we de belangrijkste conclu-
sies op een rij zetten en een blik werpen op de toekomst, vooral De Kanteling en de aanstaande 
decentralisaties. 
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2 De Wmo en het lokale Wmo-beleid

In dit hoofdstuk zullen we kort stilstaan bij de Wmo en de prestatievelden 3 tot en met 6, waar dit 
onderzoek betrekking op heeft. Vervolgens zoomen we in op het Wmo-beleid in Dantumadiel in de 
afgelopen jaren. Wat staat er in de nota Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte en welke hoofddoe-
len heeft de gemeente destijds geformuleerd? Vervolgens zullen we de beleidsnota Samen Sterk Wmo-
beleidsvisie 2013 – 2016 bespreken die laat zien hoe het sociale beleid in Dantumadiel er de komende 
jaren uit zal zien. 

2.1 De Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) trad op 1 januari 2007 in werking. Het maatschappelijk 
doel van de Wmo is ‘meedoen’. De gedachte achter de wet is dat gemeenten ervoor zorgen dat men-
sen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving, al of 
niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning. 
De gemeente ondersteunt daartoe bijvoorbeeld ook vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook 
de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de ondersteuning die mensen kunnen 
krijgen.

De Wmo kent negen prestatievelden:
1. De leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen.
2. Jeugdigen met problemen met opgroeien en ouders met problemen met opvoeden preventief 

ondersteunen.
3. Informatie, advies en cliëntondersteuning geven.
4. Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen.
5. Bevorderen dat mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met 

een psychosociaal probleem deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig functione-
ren.

6. Mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal 
probleem voorzieningen verlenen om hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maat-
schappelijke verkeer te behouden.

7. Maatschappelijke opvang bieden, waaronder vrouwenopvang.
8. Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen, met uitzondering van psychosociale hulp bij 

rampen.
9. Verslavingsbeleid bevorderen.

Gemeenten worden geacht op de negen prestatievelden beleid te voeren en ‘prestaties’ te leveren, 
maar beschikken over een ruime mate van beleidsvrijheid bij de wijze waarop zij dat doen. De Wmo 
kent immers geen verticale verantwoordingsplicht, dat wil zeggen, gemeenten hoeven over hun beleid 
en de resultaten en effecten daarvan geen verantwoording af te leggen aan de rijksoverheid. Gemeen-
tebesturen leggen over de uitvoering van de wet – hun maatschappelijke-ondersteuningsbeleid - ver-
antwoording af aan de lokale samenleving en uiteindelijk aan de gemeenteraad, zo beoogt de Wmo. De 
middelen die gemeenten extra ontvangen vanwege het beleid dat zij krachtens de Wmo dienen uit te 
voeren, zijn niet geoormerkt en maken deel uit van het Gemeentefonds. De middelen zijn dus vrij 
besteedbaar. De Wmo kent overwegend procesmatige bepalingen (onder meer over het beleidsplan, de 
inspraak, de hoogte van de eigen bijdrage, de keuzevrijheid van cliënten); deze zijn uitgewerkt in het 
normenkader. Belangrijk is wel de compensatieplicht, die gemeenten verplicht om mensen met beper-
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kingen te compenseren in hun zelfredzaamheid en participatie, dat wil zeggen, de gemeente is ver-
plicht hen te ondersteunen in het geval zij onvoldoende zelfredzaam zijn en/of onvoldoende deelne-
men aan de samenleving, opdat zij wel zelfredzaam zijn en kunnen deelnemen aan de samenleving. De 
compensatieplicht is in artikel 4 geformuleerd. Het college van burgemeester en wethouders moet 
voorzieningen treffen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning die mensen met beperkingen 
in staat stellen:
a. een huishouden te voeren;
b. zich te verplaatsen in en om de woning;
c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;
d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

Daarbij moet rekening worden gehouden met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager 
van de voorzieningen.

Het compensatiebeginsel geeft gemeenten de verplichting om samen met de burger te bezien 
welke voorzieningen en hulpmiddelen nodig zijn om hindernissen weg te nemen die mensen ervaren 
bij het voeren van een huishouden, bij het ontmoeten van mensen of in het vervoer.2 Het compensa-
tiebeginsel gold (tot 2012) ook ten aanzien van mantelzorgers. Gemeenten zijn vrij hoe zij de compen-
satie invullen. Bij het bepalen van de voorzieningen voor de burger dienen gemeenten rekening te 
houden met de persoonskenmerken en behoeften, alsmede met de capaciteit van de burger om uit 
oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien.3 Het compensatiebeginsel veronderstelt dat het 
niveau van functioneren van een vrager om ondersteuning op het door hem of haar gewenste niveau 
wordt gebracht; de uitkomst is een tevreden burger.4 Burgers kunnen naleving van de compensatie-
plicht afdwingen bij de rechter.5

In artikel 11 van de Wmo is bepaald dat het College van B&W zich moet vergewissen van de behoeften 
van ingezetenen die hun belangen en behoeften niet goed kenbaar kunnen maken. Hierbij doelt de 
wetgever onder andere op mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, en mensen met 
Alzheimer.

De Wmo is er voor iedereen: voor gezonde mensen, voor mensen met beperkingen door ouderdom of 
handicap, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem en voor ouders en kinderen 
met opvoedproblemen. Ook vallen de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding 
van huiselijk geweld onder de Wmo. De Wmo brengt meer samenhang in de ondersteuning van de 
burger en bepaalt dat de gemeente de leefbaarheid van een straat of wijk moet vergroten. Burgers 
kunnen bij het Wmo-loket van de gemeente terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Het uitgangs-
punt van de Wmo is dat de gemeente beter dan de landelijke overheid weet wat de eigen inwoners 
nodig hebben. Centraal staat de verantwoordelijkheid van de gemeente om alle burgers te laten 
meedoen in de samenleving. Hierbinnen legt de gemeente eigen accenten. Voor mensen die langdu-
rige, zware zorg nodig hebben, blijft de AWBZ bestaan.

Voor een deel hadden gemeenten voor 2007 al taken op het gebied van de Wmo. Deze waren geregeld 
in de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Welzijnswet. Met de invoering van de Wmo is daar een 
deel van de AWBZ en de OGGZ bijgekomen. De grootste veranderingen zijn de bundeling van de wet-
ten en de sturingsfilosofie. De bundeling van de wetten maakt integraal beleid mogelijk. Dit betekent 
dat gemeenten alle diensten goed op elkaar kunnen afstemmen. De verandering in de sturingsfilosofie 
houdt in dat gemeenten nu verantwoording afleggen aan hun eigen inwoners en niet aan het rijk. Voor 

2   EK 2005/06, 30 131, C, p.42.
3   TK 2008/09, 31 975, nr.3, p.4.
4   De Klerk et al. (2010: 39).
5   In casu: de Centrale Raad van Beroep. De Raad voor Volksgezondheid & Zorg (RVZ) concludeert in een analyse van de jurisprudentie 

dat ‘blijkt dat de compensatieplicht in de Wmo de burger die voor zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie afhankelijk 
is van bepaalde voorzieningen inderdaad een rechtens afdwingbare aanspraak biedt, hoewel op voorhand niet vaststaat waaruit die 
voorzieningen precies zullen bestaan. Wel staat vast dat de verstrekking afgestemd moet zijn op de individuele behoefte(n) van de 
aanvrager; de rechter neemt met minder geen genoegen. De burger kan dus een individuele aanspraak ontlenen aan de 
compensatieplicht.’ (RVZ Briefadvies, Prikkels voor een toekomstbestendige Wmo, Den Haag: 2011)
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gemeenten is het dus belangrijk om alle partijen goed te betrekken bij het ontwikkelen van het 
beleid.6 

Sinds 2008 zijn enkele wijzigingen in de Wmo doorgevoerd. Op het gebied van de huishoudelijke hulp 
mogen zorgaanbieders geen alphahulpen7 meer inzetten. In 2010 is de pakketmaatregel ingevoerd 
waarbij de begeleiding bij participatie beperkt wordt tot mensen die een matige of ernstige beperking 
hebben op het terrein van zelfredzaamheid. In 2012 heeft de Tweede Kamer besloten om de extramu-
rale8 begeleiding, begeleiding voor personen met een extramurale indicatie, vanuit de AWBZ over te 
hevelen naar de Wmo. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk voor de nieuwe aanvra-
gers van deze begeleiding, voor cliënten van wie de indicatie afloopt in 2014 en voor cliënten waarbij 
de situatie verandert en daarom een nieuwe indicatie nodig hebben.  Per 2015 kan geen aanspraak 
meer worden gemaakt op de extramurale functies begeleiding, kortdurend verblijf en bijbehorend 
vervoer in de AWBZ. Circa 75% van het budget wordt overgeheveld naar gemeenten voor de ondersteu-
ning van mensen. (zie figuur 1).

Verder wordt in de ‘nieuwe’ Wmo de compensatieplicht vervangen door een maatwerkverplichting voor 
gemeenten. Deze is ruimer geformuleerd dan de compensatieplicht. Met het vervangen van de com-
pensatieplicht door een maatwerkvoorziening wil de regering benadrukken dat gemeenten en burgers 
ruimte hebben om te komen tot oplossingen die zijn toegesneden op individuele en lokale omstandig-
heden. Het idee is dat dit meer mogelijkheden biedt om burgers op een goede manier maatschappelijk 
te ondersteunen zonder dat dat hoeft te leiden tot het verstrekken van een (individuele) maatwerk-
voorziening.

6 http://www.invoeringwmo.nl/wmo/wmo-het-kort
7  Alfahulp (alphahulp) is hulp in de huishouding voor mensen die door ziekte of een beperking niet meer alles kunnen doen.  

Zij kunnen nog wel zelf aangeven wat er in huis moet gebeuren. Alfahulp heet ook wel huishoudelijke hulp of huishoudelijke 
verzorging categorie 1.

8 Extramuraal heeft betrekking op zorg en ondersteuning die buiten de instelling, meestal in de thuissituatie, wordt aangeboden.



14

Figuur 1. Overheveling van taken AWBZ naar Wmo per 1 januari 2015

Taken die per 1 januari 2015 van de AWBZ naar de Wmo gaan en overige maatregelen  
(stand van zaken december 2013)

1. De persoonlijke verzorging gaat niet over naar de gemeenten maar gaat naar de zorgver-
zekeringswet. Een klein deel (5%) van de persoonlijke verzorging die in het verlengde van 
de begeleiding wordt geleverd gaat wel over. In deze gevallen is geen sprake van een 
somatische aandoening en/of primaire medische problematiek maar is er behoefte aan 
ondersteuning bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Vanaf 2015 komt 
structureel 125 miljoen extra beschikbaar voor ondersteuning van inwoners die begelei-
ding bij ADL nodig hebben. 

2. De extramurale begeleiding gaat vanaf 1 januari 2015 over van de AWBZ naar de Wmo. 
Daaronder vallen de individuele begeleiding en de collectieve begeleiding (o.a. dagbeste-
ding). Circa 75% van het budget wordt overgeheveld. Ook het bijbehorend vervoer valt 
onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

3. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met 
psychiatrische problemen, waarbij niet behandeling maar op participatie gerichte onder-
steuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. Dit is een onderdeel 
van de overgang van begeleiding naar gemeenten (vorige punt).

4. Professionele en informele, laagdrempelige en onafhankelijke cliëntondersteuning is 
vanaf 2015 beschikbaar in iedere gemeente (MEE). Welk bedrag hiervoor beschikbaar 
komt is nog niet helder. Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt met gemeen-
ten, cliëntenorganisaties en MEE. 

5. De waardering van mantelzorgers (voorheen mantelzorgcompliment) wordt een expli-
ciete taak van de gemeenten. Het budget van het mantelzorgcompliment wordt per 1 
januari 2015 overgedragen aan het deelfonds sociaal domein van het gemeentefonds. De 
gemeenten moeten in een verordening vastleggen hoe ze de waardering van mantelzor-
gers vorm gaan geven. Er komt een handreiking van VNG en Mezzo over de wijze waarop 
de waardering kan worden vormgegeven.  

6. De Kamer heeft de regering verzocht de eigen regie van cliënten te borgen door het 
persoonsvolgend/gebonden budget wettelijk in de kern AWBZ en de herziene Wmo te 
verankeren. Staatssecretaris Van Rijn heeft dit toegezegd te zullen gaan regelen in de 
nieuwe Wmo. 

7. Er komt voor de gemeenten 50 miljoen beschikbaar voor het opzetten van sociale wijk-
teams om de ondersteuning vanuit de gemeente af te stemmen op de eerstelijnszorg.

8. De huishoudelijke hulp wordt per 2015 gekort met 40%.
9. De indicatiestelling door de CIZ voor de delen van de AWBZ die naar de Wmo overgaan  

vervalt. De gemeente indiceert. De uitvoeringskosten van CIZ. CAK en de zorgkantoren 
voor de delen van de AWBZ die naar de gemeenten gaat wordt overgeheveld naar de 
gemeenten. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend.

10. Gemeenten krijgen in 2015 incidenteel 200 miljoen euro voor een zorgvuldige overgang 
van cliënten naar de Wmo. Verder ontvangen gemeenten vanaf 2016 200 miljoen structu-
reel voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning. 
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Daarnaast bereiden de gemeenten zich voor op de andere decentralisaties in het sociale domein: de 
overgang van de jeugdzorg naar de gemeente per 2015, de decentralisatie van het passend onderwijs 
en de invoering van de participatiewet. Daarbij is het uitgangspunt van het kabinet dat de zelfred-
zaamheid van de burger maximaal dient te worden gefaciliteerd en gestimuleerd.9 Het uitgangspunt bij 
de drie decentralisaties is dat burgers samen met hun netwerk in de eerste plaats zelf verantwoorde-
lijk zijn. Mensen die het echt nodig hebben, kunnen rekenen op ondersteuning door de overheid, 
waarbij die ondersteuning aansluit bij de behoefte van burgers en bij hun mogelijkheden. 

Die ondersteuning krijgt ook een inkomens component. In het gemeentefonds wordt in 2014 hier-
voor 45 miljoen gestort oplopend tot 268 miljoen vanaf 2017. Gemeenten kunnen daarmee maatwerk 
bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Tegelijkertijd wordt de Wet tegemoet-
koming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) afge-
schaft. 

Gemeenten kunnen voorzien in de noodzakelijke integraliteit en in maatwerk, bovendien kunnen zij 
beter inspelen op de rol van het sociale netwerk rond de burger. De inzet is dan ook om te komen tot 
samenhangende ondersteuning in situaties waarbij burgers een beroep moeten doen op meerdere 
voorzieningen. Het idee is dat het makkelijker wordt voor gemeenten om integraal en samenhangend 
beleid te voeren en dus ook werkprocessen rondom een hulpvraag efficiënter te organiseren, gericht 
op de oplossing van het participatieprobleem van de burger. Maatschappelijke participatie en arbeids-
participatie komen in één hand te liggen, waardoor maatschappelijke participatie makkelijker kan 
leiden tot arbeidsparticipatie, zo is de veronderstelling. Uiteindelijk dient het (deels) in samenhang 
uitvoeren van het beleid op deze drie terreinen ook te leiden tot een kostenbesparing. 

Daarmee wordt de Wmo Nieuwe Stijl ingebed in het vernieuwde en verbrede sociale beleid van de 
gemeente waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor een integrale benadering van de partici-
patie van kwetsbare burgers in de lokale samenleving. Op de kostenbesparingen wordt geanticipeerd 
door de rijksoverheid door efficiencykortingen op de te decentraliseren budgetten. 

Een andere relevante beleidsontwikkeling is het inkomensafhankelijk maken van de huishoudelijke 
verzorging per 2015. Alleen indien mensen zelf niet in huishoudelijke verzorging kunnen voorzien, 
kunnen zij aanspraak maken op een voorziening van de gemeente. De gemeente bepaalt daarbij zelf 
de inkomensgrenzen. De verandering gaat gepaard met een (oplopende) budgetkorting die het Rijk 
gemeenten vanaf 2015 oplegt, die in totaal zo’n 40% bedraagt van het bedrag dat in 2013 voor huishou-
delijke verzorging in het Gemeentefonds is opgenomen. 

2.2  De prestatievelden 3 t/m 6 

Ten aanzien van de Wmo-prestatievelden ligt in dit onderzoek de focus op prestatieveld 3 (het geven 
van informatie, advies en cliëntondersteuning), prestatieveld 4 (het ondersteunen van mantelzorgers 
en vrijwilligers) en prestatieveld 6 (het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer 
en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch pro-
bleem en van mensen met een psychosociaal probleem). Deze prestatievelden hebben alle drie te 
maken met een belangrijke doelgroep van de Wmo: mensen met beperkingen of met een psychosoci-
aal of chronisch psychisch probleem. Om die reden hebben wij ook prestatieveld 5 in het onderzoek 
meegenomen: het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met 
een psychosociaal probleem. Op deze wijze is het gehele cluster van prestatievelden omtrent mensen 
met beperkingen meegenomen (Van Houten, Tuynman & Gilsing, 2008). De eerder genoemde compen-
satieplicht (zie paragraaf 1.1) omvat drie van deze vier prestatievelden: 4, 5 en 6 (Timmermans, Gilsing 
& De Klerk, 2010).  

Voor de evaluatie van het Wmo-beleid zijn dit belangrijke prestatievelden, want zij staan centraal 
bij het realiseren van effecten zoals zelfredzaamheid van burgers en maatschappelijke participatie. 
Prestatieveld 3 speelt een belangrijke rol om mensen wegwijs te maken in de regelgeving en om ze te 

9    Zie ook de Decentralisatiebrief van minister Plasterk van februari 2013.
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informeren over de gevolgen voor hun persoonlijke situatie. Via de functie informatie en advies komen 
burgers die aanspraak willen maken op maatschappelijke ondersteuning vaak voor het eerst in aanra-
king met de gemeente. De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers (prestatieveld 4) is belangrijk om de 
zorg van inwoners voor elkaar te stimuleren en om de kosten van de uitvoering van de Wmo te beper-
ken. Prestatieveld 5 omschrijft de doelstellingen ten aanzien van mensen met beperkingen. Prestatie-
veld 6 ten slotte is een prestatieveld waar het grootste deel van het Wmo budget aan wordt besteed. 
Bovendien komt dit prestatieveld de komende jaren financieel onder druk te staan. 

Deze prestatievelden spelen gezamenlijk ook een belangrijke rol bij de door het ministerie van VWS 
en de VNG vanaf 2008 voorgestane Kanteling. Volgens dit principe vullen gemeenten de compensatie-
plicht in op een wijze dat mensen met een beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te 
doen aan de samenleving. Dit impliceert een nieuwe benadering van gemeenten én burgers, zoals het 
meer investeren in het eerste gesprek met de burger zodat diens vraag verder wordt uitgediept en het 
afstappen van de standaard (individuele) voorzieningenlijst. Het gaat met andere woorden om een 
nieuwe manier van ondersteuning die vraaggericht is, in plaats van de aanbodgerichte ondersteuning in 
het verleden, waarbij men veel meer uitging van het recht op een bepaalde voorziening. Door de 
ondersteuningsbehoefte van aanvragers van maatschappelijke ondersteuning en diens mogelijkheden 
goed in beeld te brengen, is het idee dat gemeenten beter in staat zijn passende (compenserende) 
ondersteuning te verlenen.

2.3 Het Wmo-beleid in Dantumadiel

De gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel werken nauw samen in het kader van het Wmo-beleid. Zo 
is de beleidsnota Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte uit 2007 in nauw onderling overleg opge-
steld, waarbij wel de informatie over de lokale situatie is aangepast. Ook is er een gemeenschappelijk 
Wmo-Burgerplatform Dantumadiel en Dongeradeel ingesteld. Sinds 2006 werken beide gemeenten 
samen op het gebied van cliëntondersteuning en is een gemeenschappelijke visie ontwikkeld (Stean 
foar Stipe. Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen, 2009). Beide gemeenten 
hebben Algemene Verordeningen individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning opgesteld 
die gezamenlijk zijn voorbereid. 

De eerste stappen ter voorbereiding van de invoering van de Wmo hebben beide gemeenten gezet in 
2006 met de instelling van het Wmo-Burgerplatform Dantumadiel en Dongeradeel en het gezamenlijk 
met maatschappelijke organisaties opstellen van het visiedocument Wmo-loket. In 2007 ligt de nadruk 
op het opzetten van het loket, de inkoop van individuele voorzieningen en het organiseren van de 
voorziening hulp bij het huishouden.

Wmo-raad en inbreng van burgers
In 2006 is Wmo-Burgerplatform Dantumadiel en Dongeradeel ingesteld als inspraakorgaan voor burger-
participatie. De samenstelling is in 2011 uitgebreid met vertegenwoordigers van cliënten- en belangen-
organisaties en vragers en potentiële vragers van maatschappelijke ondersteuning op persoonlijke titel. 
Het Wmo-Burgerplatform brengt adviezen uit aan het college van B&W van beide gemeenten en orga-
niseert jaarlijks een conferentie. Het burgerplatform kreeg drie taken toegewezen:
1. Het verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van B&W.
2. Het verzamelen van relevante informatie ten behoeve van die adviesfunctie.
3. Het bevorderen van samenwerking en overleg tussen belangenbehartigers van vragers en potentiële 

vragers van maatschappelijke ondersteuning. 

Cliëntondersteuning
In 2006 hebben de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel het visiedocument Wmo-loket opgesteld. 
Deze visie is verder uitgewerkt in de notitie Stean foar Stipe die in 2009 door beide gemeenten is 
vastgesteld. In dit document wordt de visie van de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel beschre-
ven met betrekking tot cliëntondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en aangepast wonen. 
Afgesproken werd dat de cliëntondersteuning vanuit het Wmo-loket aanvullend zou zijn op de bestaan-
de vormen van cliëntondersteuning. Deze visie is tot stand gekomen in samenspraak met burgers 
(Wmo-Burgerplatform), en in samenspraak met diverse organisaties die ook cliëntondersteuning aan-



17

bieden (onder andere SWD Het Bolwerk, SWD Dantumadiel, zorgaanbieders, MEE, netwerken rondom 
kerken). Om te garanderen dat burgers adequaat worden ondersteund wilden Dantumadiel en Dongera-
deel de samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van cliëntondersteuning verder 
stimuleren. Doel was de (huidige) professionele en niet professionele cliëntondersteuners een netwerk 
te laten vormen, en dit netwerk in te zetten voor het (op)vangen van alle hulpvragen. Het loket dient 
mantelzorgers ook van informatie en advies te voorzien. 

In 2010 hebben de vier gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ameland en Kollumerland gezamen-
lijk afgesproken dat Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’ hiervoor verantwoordelijk is. Er is een regionale 
mantelzorgondersteuner aangesteld voor 2 uren in de week om de mantelzorgondersteuners in de vier 
gemeenten te ontlasten. Het samenwerkingsverband draagt de naam Mantelzorg Noordoost Fryslan 
(MantelzorgNOF). In Stean foar Stipe is een beschrijving van de vrijwilligersinitiatieven opgenomen die 
gericht zijn op de ondersteuning van cliënten. 

Wmo-beleid
Nadat het beleid rond het Wmo-loket in gang was gezet, hebben Dongeradeel en Dantumadiel in de 
beleidsnota Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte vastgesteld. De beleidsnota kiest voor zes 
thema’s in plaats van negen prestatievelden. De nota is opgesteld samen met andere Noord-Friese 
gemeenten: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog. De nota’s 
van Dongeradeel en Dantumadiel komen in hoofdlijnen overeen. 

1. Samen leven in dorp en buurt (prestatieveld 1).
2. Opgroeien en opvoeden (prestatieveld 2).
3. Mantelzorg en vrijwilligers (prestatieveld 4).
4. Meedoen makkelijker maken (prestatieveld 3, 5 en 6).
5. Preventie, zorg en opvang (prestatieveld 7, 8 en 9). 
6. Anders te werk.

Voor de voor ons relevante thema’s 3 en 4 die verwijzen naar de prestatievelden 3, 4, 5 en 6 zijn 
algemeen geformuleerde doelen (Bestemming) geformuleerd en enkele gewenste acties (Tussenstati-
ons) uitgewerkt. De doelen voor het thema mantelzorg en vrijwilligers zijn:

“In 2012 zijn we tevreden als:
 ● er zoveel mogelijk mensen bereid zijn vrijwilligerswerk te doen;
 ● mantelzorgers en vrijwilligers zich gewaardeerd en gesteund voelen in hun werk;
 ● er voldoende en passende ondersteuning is voor vrijwilligers en mantelzorgers;
 ● vrijwilligers en mantelzorgers deze ondersteuning ook weten te vinden.”

Daarvoor zijn de volgende acties of prestaties benoemd:
 ● waardering mantelzorg en vrijwilligerswerk;
 ● ondersteunen van vrijwilligers en organisaties;
 ● het stimuleren van vrijwilligerswerk;
 ● ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers;
 ● het bereiken van de mantelzorger;
 ● informele zorgnetwerken.

De doelen voor het thema Meedoen makkelijker maken zijn als volgt geformuleerd:

“We zijn in 2012 tevreden:
 ● als de burgers met diverse hulpvragen terecht kunnen in een breed en hoogwaardig Wmo- loket;
 ● als burgers het Wmo-loket weten te vinden en het loket de spil vormt van de verlening van maat-

schappelijke ondersteuning;
 ● als de behoefte aan en de vraag naar individuele voorzieningen, door de sterkere eigen kracht en 

medeverantwoordelijkheid, beheersbaar is gebleven;
 ● als er een aanbod van algemene voorzieningen is, dat meedoen bevordert en de behoefte aan / 

vraag naar individuele voorzieningen beheersbaar houdt;
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 ● als er een goed samenwerkend signaleringsnetwerk is ontstaan, bestaande uit het Wmo- loket, 
cliëntondersteuners, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties;

 ● als aan individuele burgers toegewezen voorzieningen eenvoudig en snel worden verstrekt;
 ● als zoveel mogelijk mensen kunnen blijven wonen in hun dorp of buurt, ook als er ondersteuning of 

zorg nodig is.”

Daarvoor zijn de volgende acties of prestaties benoemd:
 ● het Wmo-loket, spil van de Wmo;
 ● een samenwerkend signaleringsnetwerk;
 ● een goed aanbod van algemene voorzieningen;
 ● een vangnet op maat voor individuele situaties;
 ● wonen in de dorpen mogelijk maken;
 ● het makkelijk maken van deelname aan het maatschappelijk verkeer;
 ● mensen kiezen voor een beroep in de zorg;
 ● stimuleren dat men oog krijgt voor de ander.

Er zijn wel doelen geformuleerd voor de ondersteuning van vrijwilligers, maar er is geen expliciet 
vrijwilligersbeleid geformuleerd. Voor de ondersteuning van vrijwilligers wijst de gemeente Dantuma-
diel op de rol van de lokale vrijwilligerscentrale.

In de beleidsnota is een aparte passage gewijd aan communicatie over de plannen, intern om de 
medewerkers te informeren en motiveren en extern op het informeren, motiveren en activeren van 
burgers. Ook is er aandacht voor monitoring: het in beeld brengen van de resultaten en het hebben 
van “kennis over de ontwikkeling van de vraag”. Er zal in kaart worden gebracht aan welke informatie 
behoefte is. De behoeften van kleine doelgroepen komen in de nota niet aan de orde. De beleidsnota 
is opgesteld in overleg met burgers en maatschappelijke organisaties. In de beleidsnota is een lokaal-
specifieke probleemanalyse opgenomen, waarbij informatie vanuit het maatschappelijk middenveld is 
betrokken. 

In 2011 is de notitie Wmo in Beweging aan de gemeenteraden van Dantumadiel en Dongeradeel aange-
boden. In deze notitie wordt voorgesteld om enkele maatregelen te nemen om beide gemeenten voor 
te bereiden op de overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo10. Vier maatregelen hebben 
betrekking op prestatieveld 3 t/m 6:
1. Versterken hulp bij organisatie van administraties/huishouden. Het bestaande aanbod wordt geïn-

ventariseerd. Overlap en ontbrekende schakels worden in beeld gebracht.
2. Versterken informele netwerk. Verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.
3. Bevorderen deelname aan het sociale verkeer. Opzetten van dagactiviteiten in de dorpen en meer 

bekendheid geven aan bestaande initiatieven.
4. Gebruik maken van re-integratietrajecten bij organisatie van activiteiten voor de Wmo-doelgroep, 

zodat budgetten WWB/Wsw e.d. met Wmo gecombineerd kunnen worden: mensen met een 
gemeentelijke inkomensvoorziening inzetten voor opzetten bovenstaande activiteiten.

De notitie is besproken met de zorgorganisaties in beide gemeenten. 

In het verlengde van deze notitie is in 2012 Samen sterk Wmo-beleidsvisie 2013 – 2016 verschenen 
waarin vijf gemeenten in Noordoost Fryslân (Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Schiermon-
nikoog en Ameland) hun visie presenteren. In vergelijking met de beleidsvisie 2008-2012 ligt er meer 
nadruk op het integraal werken en het leggen van verbindingen tussen de Wmo en aanpalende beleids-
terreinen als wonen, werk en inkomen en lokaal gezondheidsbeleid.
Voor de negen prestatievelden hebben de gemeenten drie doelen vastgesteld:

 ● participatie bevorderen;
 ● bevorderen sociale veiligheid/overlast verminderen;
 ● doelmatigheid verhogen.

10 Ook in het accountantsverslag 2011 Richting de toekomst wordt aandacht gevraagd voor de overgang van de AWBZ naar de Wmo. 
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Daarnaast zijn vier speerpunten benoemd:
 ● problemen voorkomen;
 ● zelfregie en zelfredzaamheid bevorderen;
 ● informele netwerken inschakelen;
 ● ondersteuning bieden, integraal en dichtbij.

Vervolgens zijn verschillende groepen kwetsbare burgers onderscheiden en zijn per groep enkele 
resultaten benoemd. De gemeenten kiezen wat betreft methodiek voor Welzijn nieuwe stijl en het 
gekanteld werken. Voor 2013 en 2014 zijn de volgende activiteiten gepland:
1. De invoering van de kanteling als werkwijze bij de gemeente en haar maatschappelijke partners.
2. Verbetering van de ondersteuning van de mantelzorg en vrijwilligerswerk.
3. Het leggen van verbindingen tussen de beleidsterreinen Wmo, Jeugd en gezin, en Werk en Inkomen, 

en komen tot een integrale aanpak.

Met name de eerste activiteit is nieuw beleid. De gekantelde werkwijze krijgt in de nota veel nadruk. 
Met de kanteling bedoelt de gemeente de omslag van claim- en aanbodgericht werken (voorzieningen 
en hulpmiddelen) naar vraag- en resultaatgericht werken (participatie en zelfredzaamheid). De focus 
verschuift van het verstrekken van (individuele) voorzieningen naar vraagverheldering en het ontwik-
kelen van nieuwe oplossingen. De twee andere activiteiten waren reeds aangekondigd en uitgewerkt in 
de notitie Wmo in beweging.

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
De Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning van Dantumadiel (2009) 
bevat regels voor de verlening van voorzieningen om het meedoen aan de samenleving van bijzondere 
groepen te vergemakkelijken. De voorzieningen zijn erop gericht mensen met een beperking te com-
penseren door het aanbieden van individuele voorzieningen die hen in staat stellen:
a. een huishouden te voeren;
b. zich te verplaatsen in en om de woning;
c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;
d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. 

De verordening formuleert voorwaarden waarmee men in aanmerking komt voor individuele voorzie-
ningen en regelt het recht op zorg in natura, een financiële tegemoetkoming of een pgb. De verorde-
ning maakt onderscheid tussen algemene en individuele voorzieningen. In de verordening zijn regels 
opgenomen om de verlening van de voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de 
aanvrager. In 2012 is de verordening op onderdelen aangepast; de pgb-regels zijn veranderd. Het is 
niet meer mogelijk om aan het eind van het jaar 10% van het pgb-budget voor huishoudelijke hulp mee 
te nemen naar het volgende jaar. De maximale eigen bijdrage voor individuele voorzieningen is inge-
voerd. In deze verordening is de gekantelde werkwijze nog niet opgenomen. 
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3 Rechtmatigheid

In dit hoofdstuk gaan wij in op de onderzoeksvragen over de rechtmatigheid van het Wmo-beleid in 
Dantumadiel: 

1. Wat zijn de minimale vereisten in de landelijke wet- en regelgeving over het Wmo-beleid in het 
algemeen en ten aanzien van de prestatievelden 3, 4, 5 en 6 in het bijzonder?

2. Hoe ziet het lokale beleid eruit en voldoet dit aan de minimale vereisten in de landelijke wet- en 
regelgeving (op welke punten wel/niet)?

Wij doen dit aan de hand van een normenkader dat wij in het begin van het onderzoek hebben ontwik-
keld en waarin deze vereisten zijn opgenomen. 

3.1 Normenkader rechtmatigheid

De normen die we in dit onderzoek hanteren ter beoordeling van de rechtmatigheid van het gemeente-
lijke Wmo-beleid zijn gebaseerd op eisen die in de Wmo gesteld worden aan (de uitvoering van) het 
Wmo-beleid. We hanteren voor de rechtmatigheid de volgende normen:
1. De gemeente verstrekt geen Wmo-ondersteuning indien er recht bestaat op ondersteuning op grond 

van andere wetgeving. 
2. De gemeenteraad heeft een of meer richtinggevende plannen vastgesteld, voor ten hoogste 4 jaar, 

met daarin (art 3):
a. doelstellingen op verschillende prestatievelden;
b. regeling van samenhangende uitvoering;
c. te nemen acties in de betreffende periode;
d. de gewenste resultaten;
e. maatregelen ter borging van de kwaliteit;
f. maatregelen t.b.v. keuzevrijheid cliënten prestatievelden 2, 5 en 6;
g. de wijze waarop gemeentebestuur zich vergewist heeft van de behoeften van kleine doelgroe-

pen. 
3. De doelgroepen van de prestatievelden 4-4 worden gecompenseerd in hun beperkingen (art. 4), 

zodat zij in staat zijn tot het:
a. voeren van het huishouden;
b. verplaatsen in en om de woning;
c. lokaal verplaatsen;
d. ontmoeten van medemensen/aangaan van sociale verbanden.

E. Er is een verordening individuele voorzieningen (art 5), met daarin:
a. voorwaarden – gebaseerd op (beleids)regels -  waarmee men in aanmerking komt voor individu-

ele voorzieningen, en wanneer er recht is op zorg in natura, een financiële tegemoetkoming of 
pgb;

b. regeling van de toegang tot individuele voorzieningen in samenhang met AWBZ-voorzieningen;
c. wijze waarop verstrekking individuele voorzieningen is afgestemd op de persoonlijke situatie 

van de aanvrager;
d. hoe de eigen bijdrage regeling eruit ziet.

4. De gemeente biedt cliënten keuze uit zorg in natura en pgb, tenzij daartegen overwegende bezwa-
ren bestaan (art 6).

5. De gemeente publiceert jaarlijks voor 1 juli (art 9):
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a. uitkomsten tevredenheidsonderzoek van aanvragers;
b. prestatiegegevens (landelijk vastgesteld).

6. De gemeente geeft mogelijkheid tot inbreng aan burgers en organisaties in de beleidsvoorbereiding 
en vergewist zich daarbij van de belangen en behoeften van groepen die deze minder goed kenbaar 
kunnen maken (art 11)1.

7. De gemeente regelt formele inspraak voor organisaties van cliënten maatschappelijke ondersteu-
ning (art 12).

8. De gemeente houdt zich aan bij AMvB vastgestelde regels voor de eigen bijdrage (art 15-1).

In elke paragraaf staat een concrete norm of een samenhangende set van normen centraal. We zullen 
bij het begin van de paragraaf steeds aangegeven wat de vooraf opgestelde normen (A t/m I) zijn en 
vervolgens of deze al dan niet gerealiseerd zijn. 

3.2 Wmo-beleidsplan

Normen (B):
De gemeenteraad heeft een of meer richtinggevende plannen vastgesteld, voor ten hoogste vier jaar, 
met daarin (art 3):
a. doelstellingen op verschillende prestatievelden;
b. regeling van samenhangende uitvoering;
c. te nemen acties in de betreffende periode;
d. de gewenste resultaten;
e. maatregelen ter borging van de kwaliteit;
f. maatregelen ten behoeve van keuzevrijheid cliënten (prestatieveld 2, 5 en 6);
g. de wijze waarop gemeentebestuur zich vergewist heeft van de behoeften van kleine doelgroepen.

Realisatie
Het beleid voldoet grotendeels aan deze norm; op de punten van kwaliteitsbeleid en raadpleging van 
kleine doelgroepen is de norm niet gerealiseerd. 

In de beleidsnota Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte formuleert de gemeente Dantumadiel 
enkele algemeen geformuleerde doelen en te bereiken effecten. Voor de voor ons relevante thema’s 3 
(Mantelzorg en vrijwilligers) en 4 (Meedoen gemakkelijker maken) die verwijzen naar de prestatievel-
den 3, 4, 5 en 6 zijn algemeen geformuleerde doelen (Bestemming) geformuleerd en enkele gewenste 
acties (Tussenstations) uitgewerkt. In de beleidsnota is veel aandacht voor het streven naar een meer 
samenhangende uitvoering, met name door het realiseren van één loket en het realiseren van een 
goed samenhangend aanbod van individuele en algemene voorzieningen. Er zijn geen documenten 
aangetroffen waaruit blijkt dat de gemeenten zich heeft vergewist van de behoeften van de kleine 
doelgroepen. Wel zijn er in de Verordening individuele voorzieningen maatregelen getroffen om de 
keuzevrijheid van cliënten te waarborgen. 

In de nota Samen Sterk, de beleidsvisie Wmo 2013-2016 is wel gepoogd smart doelstellingen en acties 
te formuleren in samenhang met andere beleidsterreinen. Per doelgroep zijn de gewenste effecten 
uitgewerkt. De bredere samenhang met het sociaal beleid (werk en inkomen) komt niet aan de orde. In 
deze nota is de evaluatie van het Wmo-beleid 2008-2012 achterwege gebleven.

Beide beleidsnota’s bevatten geen maatregelen ter borging van de kwaliteit van de maatschappelijke 
ondersteuning. 
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3.3 Compensatie

Normen (C):
De doelgroepen behorende bij de prestatievelden 4 tot en met 6 worden gecompenseerd in hun beper-
kingen (art. 4).
a. voeren van het huishouden;
b. verplaatsen in en om de woning;
c. lokaal verplaatsen;
d. ontmoeten van medemensen/aangaan van sociale verbanden.

Realisatie:
De gemeente heeft op de meeste onderdelen beleid geformuleerd; de daadwerkelijke realisatie van de 
norm is lastig vast te stellen (zie ook hoofdstuk 4).

De gemeente heeft in de verordening individuele voorzieningen regels gesteld over het compenseren 
van burgers met een beperking, maar of cliënten daadwerkelijk gecompenseerd worden is moeilijk te 
achterhalen. In de Verordening individuele voorzieningen zijn de maatregelen opgenomen ter compen-
satie van beperkingen, zoals woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, verplaatsen in en om het 
huis. In de verordening is niet voorzien in d. ‘Ontmoeten van mensen/aangaan van sociale verbanden’. 
Daarover zijn in de Beleidsnota Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte enkele activiteiten opgeno-
men. Ook is een Verstrekkingenboek individuele voorzieningen verschenen. In welke mate beperkingen 
daadwerkelijk gecompenseerd worden is echter moeilijk na te gaan. De cliënttevredenheidsmetingen 
geven hierover wel enige informatie. Zo blijken vooral de vervoersvoorzieningen bij te dragen aan de 
zelfredzaamheid van inwoners. Daar wordt in hoofdstuk 4 verder op ingegaan. Een andere mogelijke 
informatiebron is het aantal door burgers ingediende bezwaarschriften over Wmo voorzieningen en 
huishoudelijke hulp. Uit de verslagen van de commissie Bezwaarschriften blijkt dat jaarlijks enkele 
(zeven tot tien) burgers een bezwaarschrift indienen waarvan enkele (gedeeltelijk) gegrond zijn ver-
klaard. Daaruit kunnen wij echter niet afleiden of burgers voldoende gecompenseerd worden in hun 
beperkingen.

3.4 Verordening individuele voorzieningen

Normen (D, A, E, I):
 ● Er is een verordening individuele voorzieningen (art 5), met daarin:

• voorwaarden – gebaseerd op (beleids)regels -  waarmee men in aanmerking komt voor individu-
ele voorzieningen, en wanneer er recht is op zorg in natura, een financiële tegemoetkoming of 
pgb;

• regeling van de toegang tot individuele voorzieningen in samenhang met AWBZ-voorzieningen;
• wijze waarop verstrekking individuele voorzieningen is afgestemd op de persoonlijke situatie 

van de aanvrager;
• hoe de regeling eigen bijdrage eruit ziet.

 ● De gemeente verstrekt geen Wmo-ondersteuning indien er recht bestaat op ondersteuning op grond 
van andere wetgeving. 

 ● De gemeente biedt cliënten keuze uit zorg in natura en pgb, tenzij daartegen overwegende bezwa-
ren bestaan (art 6).

 ● De gemeente houdt zich aan bij AMvB vastgelegde regels eigen bijdrage (ar. 15-1).

Realisatie
De gemeente voldoet aan deze normen. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2007 is in 
2006 vastgesteld en is per 1 januari 2007 ingegaan. De verordening is in 2012 aangepast. Daarnaast is 
een Verstrekkingenboek individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning verschenen die 
specifiek ingaat op de regels met betrekking tot de toegang van individuele voorzieningen en de 
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verhouding tot algemene voorzieningen, de keuze tussen zorg in natura en pgb en de eigen bijdrage 
voor individuele voorzieningen. 

3.5 Cliënttevredenheid en prestatiegegevens

Normen (F):
Gemeente publiceert jaarlijks voor 1 juli (art 9):
a. uitkomsten tevredenheidsonderzoek van aanvragers;
b. prestatiegegevens (landelijk vastgesteld).

Realisatie
De gemeente voldoet aan deze normen. Drie gemeenten (Dongeradeel, Dantumadiel en Schiermonnik-
oog) hebben in 2007, 2008, 2009 en 2011 een tevredenheidonderzoek door het SGBO laten uitvoeren 
bij cliënten van Wmo-voorzieningen. In 2010 is een belevingsonderzoek onder Wmo-cliënten uitge-
voerd. Op de website artikel9Wmo.nl zijn de prestatiegegevens van Dantumadiel van 2007 tot en met 
2010 in te zien. De gegevens over 2011 ontbreken11. 

3.6 Burgerbetrokkenheid

Normen (G, H):
De gemeente geeft burgers en organisaties de mogelijkheid tot inbreng in beleidsvoorbereiding en 
vergewist zich daarbij van de belangen en behoeften van groepen die deze minder goed kenbaar 
kunnen maken (art 11). De gemeente regelt formele inspraak voor organisaties van cliënten maatschap-
pelijke ondersteuning (art 12).

Realisatie
De gemeente voldoet ten dele aan deze normen. De gemeente heeft zich onvoldoende vergewist van 
de belangen en behoeften van de groepen die deze minder goed kenbaar kunnen maken (mensen met 
psychische en verstandelijke beperkingen, Alzheimer patiënten). Het Wmo-Burgerplatform is samenge-
steld uit vertegenwoordigers van cliënten- en belangenorganisaties en op persoonlijke titel vragers en 
potentiële vragers van maatschappelijke ondersteuning. Het platform brengt adviezen uit aan B&W van 
beide gemeenten en organiseert jaarlijks een conferentie.

3.7 Conclusies

 ● De gemeente Dantumadiel voldoet op het gebied van rechtmatigheid voor een groot deel aan de 
normen. Er is een Wmo-beleidsplan opgesteld, de verordening individuele voorzieningen is op orde 
en de gemeente Dantumadiel beschikt jaarlijks over cliënttevredenheidsgegevens. 

 ● De gemeente levert jaarlijks prestatiegegevens aan ten behoeve van de website artikel9Wmo; voor 
het jaar 2011 hebben wij deze gegevens echter niet aangetroffen. 

 ● In het beleidsplan ontbreken maatregelen ter borging van de kwaliteit. 
 ● Het gemeentebestuur heeft zich niet vergewist van de behoeften van de kleine doelgroepen. 
 ● Het is lastig te beoordelen of de gemeente de compensatieplicht voldoende naleeft. Het geringe 

aantal bezwaarschriften dat is ingediend over de toekenning van Wmo-voorzieningen zou echter 
gezien kunnen worden als een positief teken.  

11  De gemeente Dantumadiel maakt hierbij de kanttekening dat dit niet wil zeggen dat de gegevens niet zijn aangeleverd. “Het 
aanleveren vindt digitaal plaats, via een website. Dit is zeker geen waterdicht systeem.”
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4 Doeltreffendheid

In dit hoofdstuk gaan we in op de doeltreffendheid van het Wmo-beleid in Dantumadiel. We zullen met 
andere woorden bekijken hoe het Wmo-beleid bijdraagt aan het bereiken van de doelen die zijn 
gesteld (voorwaarden voor doeltreffendheid) en in hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd. Wij doen 
dit door in elke paragraaf de normen uit het normenkader, die betrekking hebben op de doeltreffend-
heid, te bespreken. 

Voor de beantwoording van deze vragen benutten we de resultaten van de digitale enquête onder 
de maatschappelijke organisaties, in combinatie met de resultaten van de (groeps)interviews met de 
wethouder, raadsleden, ambtenaren, een lid van het Wmo-Burgerplatform Dantumadiel en Dongera-
deel en ten slotte verschillende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Ook benutten 
we relevante documenten die de gemeente Dantumadiel ons heeft aangeleverd. 

4.1 Normenkader doeltreffendheid

De normen om de doeltreffendheid van het beleid te beoordelen, hebben deels direct te maken met 
de doeltreffendheid van het beleid. Daarbij gaat het om de mate waarin het beleid bijdraagt aan de 
zelfredzaamheid en participatie van de doelgroepen van het Wmo-beleid, de mate waarin de doelgroe-
pen bereikt worden en de tevredenheid van cliënten over de wijze waarop zij worden ondersteund.

Voor een ander deel hebben de normen betrekking op voorwaarden voor doeltreffend beleid. Het 
realiseren van deze normen is noodzakelijk voor of draagt bij aan doeltreffend beleid. Zo is het voor 
doeltreffend beleid noodzakelijk dat de beleidsdoelen specifiek en meetbaar zijn geformuleerd, dat 
het helder is om welke doelgroepen het gaat, en dat er een duidelijke relatie is tussen dat wat de 
gemeente wil bereiken en dat wat de gemeente daarvoor gaat doen. Ook een lokaalspecifieke pro-
bleemanalyse draagt bij aan de doeltreffendheid van het beleid.

De veronderstelling is ook dat een integrale beleidsvoering bijdraagt aan de doeltreffendheid van 
het beleid. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van de lokale samenleving en communicatie over 
het beleid: dat maakt het mogelijk om het beleid en de uitvoering meer toe te spitsen op de wensen 
en behoeften van de doelgroep. Ook kwaliteitsbeleid draagt bij aan een goede uitvoering van het 
beleid. Sturing en monitoring van het beleid zijn noodzakelijk om de voortgang van de beleidsuitvoe-
ring te volgen en waar nodig het beleid bij te stellen. De gemeenteraad dient adequaat te worden 
geïnformeerd om te beoordelen of het beleid voldoet aan de gestelde kaders en waar nodig tot bijstel-
ling van die kaders te besluiten. Tot slot is een belangrijke veronderstelling van de Kanteling dat het 
leidt tot een meer vraaggestuurde en daarmee doeltreffende beleidsuitvoering.
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Normenkader doeltreffendheid

Doeltreffendheid

Effectiviteit Het beleid draagt bij aan meer participatie en zelfredzaamheid van cliënten.

Cliënttevredenheid Cliënten oordelen positief over de wijze waarop de gemeente hen benadert en over de 
wijze waarop de gemeente hun persoonlijke situatie betrekt bij het beoordelen van de 
aanvraag.

Doelbereik De doelgroepen van de prestatievelden 4 tot en met 6 worden volgens plan bereikt.

Voorwaarden  
doeltreffendheid

Doelformulering  ● Het gemeentebestuur formuleert doelen in het beleidskader en (eventueel) de 
programmabegroting.  

 ● Het is duidelijk hoe de doelgroep eruit ziet.
 ● De relatie tussen de doelen, activiteiten en financiële middelen is in voldoende 

mate helder.
 ● De doelen zijn in voldoende mate evalueerbaar (specifiek, meetbaar en tijdgebon-

den) geformuleerd.
 ● Het beleid is gebaseerd op een lokaalspecifieke probleemanalyse, waarbij infor-

matie vanuit het maatschappelijk middenveld is betrokken.

Integrale beleidsvoering  ● Het Wmo-beleid is in voldoende mate samenhangend; daar waar mogelijk zijn er 
verbanden tussen de prestatievelden onderling en met de beleidsdoelen.

 ● In het Wmo-beleidsplan is er in voldoende mate aandacht voor de samenhang met 
aanpalende beleidsterreinen.

 ● De uitvoering van het Wmo-beleid wordt geïntegreerd uitgevoerd.

Verantwoording aan 
gemeenteraad

 ● De verantwoordingsinformatie geeft de gemeenteraad voldoende heldere informa-
tie over de vragen: wat willen we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat 
heeft het gekost en wat hebben we bereikt.

Kwaliteitsbeleid  ● De gemeente heeft in haar beleid de kwaliteit van het beleid geborgd en ziet toe 
op de kwaliteit in de uitvoering.

Betrokkenheid lokale  
samenleving

 ● Burgers worden op serieuze wijze betrokken bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoe-
ring en verantwoording.

 ● Behartigers van cliëntenbelangen worden op serieuze wijze betrokken bij de 
beleidsvoorbereiding, -uitvoering en verantwoording.

 ● (Behartigers van belangen van) Kleine doelgroepen worden op serieuze wijze 
betrokken bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en verantwoording.*

Communicatie  ● De gemeente communiceert actief, tijdig en transparant over het Wmo-beleid.

Sturing en monitoring  ● Het college stuurt actief op de uitvoering van de Wmo.
 ● De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken in de uitvoering 

(bijv. door tussenevaluaties).
 ● De effecten van het Wmo-beleid zijn transparant in beeld gebracht.

Kanteling en anticiperen  
op nieuwe wetgeving

 ● Het Wmo-beleid is gekanteld in de lijn met de VNG modelverordening.
 ● Er wordt geanticipeerd op de overheveling van delen van de AWBZ naar de Wmo.  
 ● Er wordt expliciet beschreven hoe de Kanteling wordt bereikt.

Voor het volledige normenkader: zie bijlage
* Hiermee wordt onder meer gedoeld op mensen met verstandelijke of psychische beperkingen en op Alzheimer  
patiënten.
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4.2 Doelformulering

Normen:
Het gemeentebestuur formuleert doelen in het beleidskader en (eventueel) de programmabegroting. 
Het is duidelijk hoe de doelgroep eruit ziet. De relatie tussen de doelen, activiteiten en financiële mid-
delen is in voldoende mate helder. De doelen zijn in voldoende mate evalueerbaar (specifiek, meet-
baar en tijdgebonden) geformuleerd. 

Realisatie:
Voor de periode 2008-2012 voldoet het beleid van de gemeente Dantumadiel deels aan de normen. De 
doelen van het Wmo-beleid zijn in de beleidsvisie Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte niet 
helder en meetbaar geformuleerd. In de programmabegrotingen zijn meetbare effecten geformuleerd. 
De relatie tussen doelen en activiteiten enerzijds en financiële middelen anderzijds is ten dele geëx-
pliciteerd; niet in het beleidskader, maar deels wel in de programmabegrotingen. De doelgroep van het 
Wmo-beleid 2008-2012 van Dantumadiel is niet afgebakend, want omvat alle inwoners van Dantuma-
diel. In het beleidskader uit 2012 wordt in sterkere mate aan de norm voldaan: de doelgroepen zijn 
benoemd en per doelgroep worden grotendeels meetbare subdoelen benoemd. Het vrijwilligersbeleid 
is niet verder uitgewerkt c.q. Wmo proof gemaakt.

In hoofdstuk 2 van dit rapport zijn de overkoepelende doelen van het Wmo-beleid van Dantumadiel 
beschreven op basis van het beleidskader uit 2007. De doelgroep van het Wmo-beleid 2008-2012 van 
Dantumadiel betreft alle inwoners van Dantumadiel. 

In de programmabegroting 2010, 2011 en 2012 zijn op enkele onderdelen effecten benoemd:
 ● In het kader van de Wmo zijn vier van de vijf burgers (cliënten) tevreden.
 ● Bij het meedoen aan de samenleving worden burgers, indien nodig, individueel ondersteund. Van 

de betrokkenen is meer dan 90% positief over het effect van de Wmo-voorzieningen op het zelf-
standig wonen en meedoen in de maatschappij. 

De raad is in een brief van 3 juli 2012 geïnformeerd dat deze laatste doelstelling niet is gehaald. 

Vanaf de begroting 2009 valt het Wmo-beleid onder het programma Zorgzaam Dantumadiel. In dat 
programma zijn wel enkele acties opgenomen.

 ● Wmo-loket verder ontwikkelen conform visiedocument, door o.a. naar samenwerking te zoeken bij 
cliëntondersteuning en planvorming rond steunpunten.

 ● Betrokkenheid van burgers stimuleren bij maatschappelijke ondersteuning, zowel op het gebied van 
Beleidsontwikkeling (burgerparticipatie) als bij het oplossen van problemen in individuele situaties 
(signalering, mantelzorg, vrijwilligers).

 ● Burgertevredenheidsonderzoek houden.
 ● Actiepunten Wmo-beleidsplan vertalen in programma 2009.
 ● Aanvullende beleidsnotities ontwikkelen, o.a. op het gebied van mantelzorgondersteuning.
 ● Implementeren van het in 2008 ontwikkelde plan voor samenwerking op het gebied van loketvor-

ming en cliëntondersteuning in het kader van de Wmo.
 ● Aanbod algemene voorzieningen Wmo uitbreiden.
 ● Klanttevredenheid Wmo onderzoeken, resultaten verwerken in verbeterplan.

In 2010 zijn de volgende acties in de programmabegroting opgenomen:
 ● Vrijwilligerscentrale moderniseren.
 ● Handboek opstellen voor organisaties die met vrijwilligers werken.
 ● Aanbod algemene voorzieningen Wmo uitbreiden.
 ● Klanttevredenheid Wmo onderzoeken, resultaten verwerken in verbeterplan.

In 2011 zijn in de begroting de volgende acties opgenomen:
 ● Met externe partners per dorp zorgarrangementen (gecombineerd aanbod van wonen, zorg en 

welzijnsvoorzieningen) ontwikkelen, die passen bij de behoefte en de schaal van dat dorp. De 
gemeente vervult de regiefunctie.
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 ● Het project Cliëntondersteuning evalueren en een besluit nemen met betrekking tot voortzetting 
daarvan.

 ● Klanttevredenheid Wmo onderzoeken en de resultaten verwerken in een verbeterplan.
 ● Het collectief Wmo-vervoer opnieuw aanbesteden.
 ● Het contract voor levering van hulpmiddelen opnieuw aanbesteden.

In 2012 zijn de volgende acties opgenomen:
 ● Het realiseren van de benodigde voorbereidingen t.b.v. de overheveling van functies en taken naar 

de Wmo, in aansluiting op de visie. Voorbereidingen zijn o.a.: beleid ontwikkelen en vaststellen, 
bijbehorende financiële dekking vinden, de Wmo-verordening aanpassen, werkwijzen en procesbe-
schrijvingen aanpassen (kantelen) en vastleggen en eventueel afspraken maken met externe par-
tijen.

 ● Ondersteuning verstrekken aan mantelzorgers.
 ● Respijtzorg meer onder de aandacht brengen om druk op mantelzorgers te voorkomen.
 ● Ontwikkelen van een visiedocument en beleid.

In de programmabegroting is de relatie tussen doelen, acties en kosten niet helder.

In de nota Wmo in beweging (2011) zijn als doelen opgenomen:
1. Versterken hulp bij organisatie van administraties/huishouden.
2. Versterking van het informele netwerk.
3. Bevorderen van de deelname aan het sociale verkeer.
4. Gebruik maken van re-integratietrajecten bij organisatie activiteiten voor Wmo-doelgroep, zodat 

budgetten WWB/Wsw e.d. met Wmo gecombineerd kunnen worden.

Deze doelen zijn niet in evalueerbare termen geformuleerd. Wel heeft dit in 2012 geresulteerd in 
enkele maatregelen en aanpassingen in de programmabegroting met name in de plannen om de onder-
steuning van de mantelzorg te versterken in samenwerking met andere gemeenten, de invoering van 
de kanteling en het voorbereiden van de overgang van de begeleiding naar de Wmo. 

In 2009 is in de begroting het opstellen van een programma van eisen om de vrijwilligerscentrale 
Wmo proof te maken als activiteit opgenomen. Ook is er sprake van het opstellen van een handboek 
voor organisaties die met vrijwilligers werken. In de jaarrekening 2009 komt de gemeente hierop terug 
en meldt dat deze initiatieven vertraging hebben opgelopen. De jaarrekening van 2010 meldt dat als 
gevolg van de bezuinigingen de ambities zijn bijgesteld. 

In de nota Samen Sterk uit 2012 is de doelgroep nader uitgewerkt en beperkt tot groepen kwetsbare 
burgers, namelijk:

 ● mensen met een beperking;
 ● mantelzorgers;
 ● alleenstaande ouders;
 ● tienerouders;
 ● mensen met problematische schulden;
 ● sociaal geïsoleerden;
 ● voortijdige schoolverlaters;
 ● mensen met opvoedingsvragen;
 ● kinderen/jongeren met problemen;
 ● verslaafden;
 ● slachtoffers huiselijk geweld;
 ● ex-gedetineerden;
 ● zorgmijders;
 ● mensen die chronisch te maken hebben met complexe problemen (multi problem).

Per doelgroep zijn enkele subdoelen geformuleerd die veelal meetbaar zijn geformuleerd. 
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4.3 Proces: integraliteit, kwaliteitsbeleid en kanteling/vraagsturing

4.3.1 Integraliteit

Normen: 
Het beleid is gebaseerd op een lokaalspecifieke probleemanalyse, waarbij informatie vanuit het maat-
schappelijk middenveld is betrokken. Het Wmo-beleid is in voldoende mate samenhangend; daar waar 
mogelijk zijn er verbanden tussen de prestatievelden onderling en met de beleidsdoelen. In het Wmo-
beleidsplan is er in voldoende mate aandacht voor de samenhang met aanpalende beleidsterreinen. 
Het Wmo-beleid wordt geïntegreerd uitgevoerd.

Realisatie:
Het beleid voldoet gedeeltelijk aan deze normen. De Wmo-beleidsnota’s zijn opgesteld op basis van 
lokaalspecifieke informatie in samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Er is samenhang en 
coördinatie tussen de prestatievelden (thema’s) en de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn. De 
relatie met werk en inkomen is nog weinig ontwikkeld. De geïntegreerde aanpak in het kader van de 
Wmo moet nog verder worden ontwikkeld. Daar zijn wel aanzetten toe gedaan.

Over het Wmo-beleidsplan Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte is van gedachten gewisseld met 
burgers en organisaties. Met de andere gemeenten in Noordoost Fryslân is een gezamenlijke visie 
ontwikkeld op de maatschappelijke ondersteuning en het lokale gezondheidsbeleid. Per thema is de 
lokale situatie in kaart gebracht (Vertrekpunt). Ook in de beleidsnota Samen Sterk vormt een lokaal-
specifieke analyse de grondslag voor de uitwerking van het beleid op onderdelen.

Daarnaast is de vraag of het Wmo-beleid in voldoende mate samenhangend is. Zijn er verbanden 
tussen de prestatievelden onderling en met de beleidsdoelen? De zes thema’s van de beleidsnota Sterk 
op eigen wijze, wijs op eigen sterkte zijn gekozen om een meer integrale werkwijze te bevorderen. 
Deze integrale werkwijze komt in de nota nog niet goed uit de verf. De samenhang met wonen, welzijn 
en zorg komt in de nota wel aan de orde maar de samenhang met werk en inkomen, als het gaat om 
samenwerken tussen professionals van de gemeente en maatschappelijke organisaties, is niet 
benoemd. In de nota Wmo in beweging van 2011 komt de samenhang tussen de Wmo-cliënten en werk 
wel naar voren met het voorstel om Wmo en WWB gelden te combineren ten behoeve van re-integra-
tietrajecten. In de Wmo-beleidsvisie 2013-2016 Samen sterk streeft de gemeente naar meer verbindin-
gen tussen de beleidsterreinen Jeugd en Gezin, Werk en inkomen en Wmo, maar de verbanden tussen 
het Wmo-beleidsterrein en Werk en Inkomen zijn hier niet uitgewerkt. 

De gemeente Dantumadiel is bezig een geïntegreerde aanpak tot stand te brengen, zo blijkt uit de 
interviews. Ten tijde van de uitvoering van dit onderzoek was Dantumadiel met vijf andere gemeenten 
een traject aan het voorbereiden om in de toekomst zo integraal mogelijk te kunnen gaan werken. Dit 
zou in de zomer 2013 van start moeten gaan. Volgens de twee geïnterviewde ambtenaren kan op dat 
gebied dan ook nog voldoende worden verbeterd. “Op onze afdeling wordt begonnen met De Kanteling 
van de Wmo, maar dat moet je eigenlijk over het gehele sociale domein doen, bijvoorbeeld ook bij 
Schuldhulpverlening en Werk en Inkomen.” Eén van de ambtenaren geeft aan dat tijdens werkoverleg-
gen met collega’s voorlichting wordt gegeven en afstemming wordt gezocht, maar dat het nog te “eng” 
is georganiseerd. Verder kijkt men in het kader van de Wmo wel naar samenhang met problemen op 
andere terreinen, maar moet nog meer onderlinge afstemming plaatsvinden. “Je zou dezelfde uit-
gangspunten bij de dienstverlening moeten hebben. Dit zit niet bij iedereen tussen de oren.” Als het 
gaat om een integrale aanpak, dan ziet de geïnterviewde wethouder vooral een rol weggelegd voor de 
zogenoemde ‘omtinkers’ (zij brengen zorgbehoefte van mensen in kaart en bedenken daarbij een 
oplossing): “Zij moeten zo multidisciplinair als mogelijk opereren.” De wethouder pleit daarbij voor 
een bredere aanpak tussen afdelingen.

Tijdens het groepsgesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties komt naar voren 
dat de gemeente nog veel kan verbeteren in het proces van integraliteit. Volgens één van de deelne-
mers stemmen de afdeling Werk en Inkomen en de afdeling Wmo onderling niet goed af, zijn zij onvol-
doende op de hoogte van elkaars werkzaamheden en hanteren beide (mede daardoor) een andere 
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manier van werken. “Het Wmo-team gaat veel meer naar mensen toe, Werk en Inkomen doet dat 
niet.” Volgens twee andere vertegenwoordigers verloopt de kennisuitwisseling tussen de gemeente en 
maatschappelijke organisaties niet “vice versa” en moet de gemeente zich meer laten zien, ook als het 
gaat om het nemen van initiatieven.

Ten slotte zijn ook de raadsleden van mening dat de geïntegreerde aanpak in het kader van de Wmo 
verder moet worden ontwikkeld. Zij zien dat proces vooral als onderdeel van De Kanteling.

4.3.2 Kwaliteitsbeleid

Norm: 
De gemeente heeft in haar beleid de kwaliteit van het beleid geborgd en ziet toe op de kwaliteit in de 
uitvoering.

Realisatie:
Kwaliteitseisen maken onderdeel uit van het inkoopbeleid maar er is geen visie op de rol van de 
gemeente of beleid op de borging van de kwaliteit in het kader van de Wmo. Aan de norm wordt 
derhalve gedeeltelijk voldaan.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en het borgen van de kwaliteit van zorg en 
dienstverlening in het kader van de Wmo. Aan de borging van en toezicht op de kwaliteit is in beide 
beleidsnota’s geen aandacht besteed. Het belang van de cliënttevredenheidsonderzoeken voor het te 
voeren beleid is in de programmabegroting en de jaarrekening onderstreept. De resultaten in 2009 en 
2010 van de cliënttevredenheidsonderzoeken geven geen aanleiding tot verbetering. In deze documen-
ten is ook het voornemen aangekondigd om het Wmo-beleid mede op basis van deze tevredenheidson-
derzoeken te evalueren. Uit de prestatiegegevens die de gemeente jaarlijks levert in het kader van de 
website artikel 9 Wmo (artikel9wmo.nl) blijkt dat de gemeente servicenormen hanteert voor aanbie-
ders van huishoudelijke verzorging, kwaliteitseisen opneemt in contracten en overeenkomsten, de 
kwaliteit van de geleverde zorg en dienstverlening monitort en de aanbieders verplicht om periodiek 
klanttevredenheid te meten. Over de verdere invulling is echter geen nadere informatie bekend. Deze 
maatregelen komen niet voort uit een beleidsvisie.

Op het gebied van huishoudelijke hulp en maatschappelijk werk maakt kwaliteit onderdeel uit van het 
inkoopbeleid. Aan alles wat door de gemeente in het kader van de Wmo wordt ingekocht, zijn kwali-
teitseisen (bijvoorbeeld ISO) gesteld. “We laten vervolgens aan de aanbieder over om deze kwaliteit 
ook te checken, dat doen we niet zelf. Wel meten we de tevredenheid”, aldus een geïnterviewde 
ambtenaar. De consulenten vervullen in de praktijk ook een signaalfunctie. Op grond van signalen van 
cliënten kan dat leiden tot overleg met de zorgaanbieder. Volgens een andere ambtenaar geeft de 
gemeente wel gestalte aan kwaliteitsbeleid, maar is dit niet uitgebreid beschreven in bepaalde docu-
menten. Zo vindt onder meer loketoverleg en werkoverleg met deskundigheidsbevordering en werkin-
structies plaats, evenals overleg met het klantcontactcentrum voor afstemming. “Daar maken we 
afspraken over de kwaliteit van de werkuitvoering. In de praktijk gebeurt het dus wel. We hebben 
continu oog voor dingen die niet goed gaan en ondernemen daar acties op.”

In vergelijking met Achtkarspelen is het kwaliteitsbeleid echter minder uitgewerkt. Bovendien is het  
niet gericht op de eigen organisatie, met andere woorden het kwaliteitsbeleid is versnipperd en niet 
integraal.  Zo is onduidelijk in hoeverre het kwaliteitsbeleid zich ook richt op het borgen van de kwali-
teit van de ‘keukentafelgesprekken’.

De vertegenwoordiger van het Wmo-Burgerplatform vindt dat de borging van het Wmo-beleid goed is 
uitgewerkt en dat er veel aandacht voor is. Volgens hem heeft de gemeente “best wel inzicht in de 
kwaliteit”. Dat niet iedereen die mening is toegedaan blijkt uit het groepsgesprek met vertegenwoordi-
gers van maatschappelijke organisaties. Een aantal deelnemers is van mening dat de gemeente niet 
voldoende doet om de kwaliteit van het Wmo-beleid te waarborgen. Volgens de raadsleden is de 
informatieverstrekking omtrent het kwaliteitsbeleid van de Wmo te beperkt. 
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4.3.3  Kanteling/vraagsturing

Norm: 
Het Wmo-beleid is gekanteld in de lijn met de VNG-modelverordening. Er wordt geanticipeerd op de overhe-
veling van delen van de AWBZ naar de Wmo. Er wordt expliciet beschreven hoe de Kanteling wordt bereikt.

Realisatie:
Het beleid voldoet ten dele aan deze normen. Het Wmo-beleid is ten dele gekanteld. De invoering van 
de kanteling staat nog aan het begin. De gekantelde werkwijze is in de beleidsnota 2013-2016 en in de 
notitie De toekomst van de Wmo beschreven. De verordening is nog niet gebaseerd op de gekantelde 
modelverordening van de VNG. In diezelfde beleidsnota wordt voorzichtig geanticipeerd op de overhe-
veling AWBZ/Wmo. 

De beleidsnotitie Wmo in beweging van Dongeradeel en Dantumadiel en het projectplan Transitie van 
begeleiding is een eerste voorbereiding op een verdere overheveling van taken van de AWBZ naar de 
Wmo. In deze notitie wordt al rekening gehouden met de overheveling van de dagbesteding en begelei-
ding naar de Wmo die in het regeerakkoord van het kabinet Rutte I is aangekondigd. Parallel daaraan is 
in de programmabegroting een passage opgenomen over het realiseren van de benodigde voorbereidin-
gen ten behoeve van de overheveling van functies en taken naar de Wmo, in aansluiting op de visie. 

In de beleidsnota Samen Sterk is het gekantelde werken voor de eigen gemeentelijke organisatie 
uitgewerkt, waarbij de focus verschuift van claim- en aanbodgericht werken naar vraag en resultaatge-
richt werken. Ook wordt daarbij geanticipeerd op de overheveling van delen van de AWBZ naar de 
Wmo. De vijf gemeenten willen per 1 januari 2014 de gekantelde werkwijze overal in hun organisatie 
ingevoerd hebben. Ook de relatie met professionele organisaties zal veranderen waarbij de gemeente 
bepaalt welke resultaten behaald moeten worden en de organisatie de ruimte heeft om te bepalen hoe 
deze resultaten behaald worden. Met het project De Kanteling is gekozen voor het organisatorisch 
samenvoegen van SW Het Bolwerk en het Team Wmo van de gemeente. Dantumadiel en Dongeradeel 
hebben volgens de gemeente Dantumadiel daarmee gekozen voor een gekantelde werkwijze die verder 
gaat dan de gestelde norm in de VNG-verordening. In de notitie De toekomst van de Wmo van 2012 zijn 
de afspraken tussen de beide gemeenten en de welzijnsorganisatie Het Bolwerk uitgewerkt. Volgens de 
notie moet de kanteling vorm krijgen door de instelling van een front-office bestaande uit medewer-
kers die in de verschillende dorpen huisbezoeken afleggen waarbij de hulpvragen worden verhelderd 
en naar (eenvoudige) oplossingen wordt gezocht. Daarnaast wordt op regionaal niveau een backoffice 
ingesteld die meer complexe en risicovolle vragen behandelt. 

De gemeente Dantumadiel werkt ten tijde van dit onderzoek aan de invoering van een gekantelde 
verordening. Volgens de geïnterviewde wethouder is De Kanteling “de snelweg waarlangs ook andere 
decentralisatieprojecten kunnen aansluiten”. Het is volgens hem een structuur die nodig is om met 
beperkte middelen de decentralisatie vorm te geven. “Als je niet vraaggericht werkt, zal het zeker niet 
lukken.” De wethouder ziet de sterke sociale structuur in de regio als een voordeel voor mensen om 
hun problemen op te lossen, evenals de activiteiten die vanuit de kerk en rond de lokale kroeg worden 
georganiseerd. In de gesprekken met dorpsbelangen (een niet-politiek bestuur dat de belangen van een 
dorp behartigt op alle gebieden) merkt hij dat mensen zich ook realiseren dat de overheid minder te 
besteden heeft. Volgens de wethouder staat de eigen kracht van burgers centraal in de gekantelde 
werkwijze van de gemeente. “We vragen eerst: wat kunt u zelf doen? Dan: wat kan de familie voor u 
doen? En vervolgens: wat kan het dorp voor u betekenen?” Er is nog geen duidelijk beeld van de effec-
ten van die werkwijze. De wethouder erkent dat burgers en belangenorganisaties nog moeten wennen 
aan de kanteling, daarom is de gemeente in gesprek met dorpsbelangen, om hen dit uit te leggen. “We 
zeggen er wel bij dat het antwoord op een hulpvraag nooit ‘nee’ is. We kijken wat we kunnen doen, 
maar we redeneren niet meer vanuit de bestaande voorzieningen.” 

Eén van de ambtenaren verduidelijkt het ingezette proces met een voorbeeld: “We gaan niet meer af 
op een medisch advies, maar brengen een bezoek aan de mensen thuis. Op die manier gaan we van het 
recht op voorziening naar een benadering waarbij we eerst kijken of de bewoner zelf, of zijn directe 
omgeving, een oplossing kan bieden.”
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Vertegenwoordigers van het Wmo-Burgerplatform en van een maatschappelijke organisatie geven 
tijdens de interviews eveneens aan dat de gemeente nog niet voldoende gekanteld is en de uitvoering 
nog te sterk aanbodgericht is. Volgens de vertegenwoordiger van het burgerplatform reageren cliënten 
huiverig op de ontwikkelingen en zijn zij onzeker over wat er gaat gebeuren. Als oorzaak noemt hij het 
gebrek aan goede voorlichting en communicatie.

Dat het project De Kanteling niet alleen gevolgen heeft voor de gemeentelijke organisatie, wordt onder 
meer duidelijk tijdens het groepsgesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. 
De deelnemers geven allen aan dat ook hun organisatie bezig is met het invoeren van een gekantelde 
werkwijze, waarbij niet het aanbod van de gemeente maar de vraag van de burger centraal komt te 
staan.

4.4 Burgerbetrokkenheid

Norm:
Burgers worden op serieuze wijze betrokken bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en verantwoor-
ding. Behartigers van cliëntenbelangen worden op serieuze wijze betrokken bij de beleidsvoorberei-
ding, -uitvoering en verantwoording. Behartigers van belangen van kleine doelgroepen worden op 
serieuze wijze betrokken bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en verantwoording.

Realisatie:
Burgerbetrokkenheid krijgt vooral vorm via het Wmo-Burgerplatform en via wijk- en dorpsbelangen. 
Kleine doelgroepen zijn beperkt betrokken. De meeste maatschappelijke organisaties voelen zich 
voldoende betrokken bij (de evaluatie van) het Wmo-beleid. De bekendheid van het Wmo- 
Burgerplatform is bij de inwoners van Dantumadiel onder de maat. De gemeente voldoet dus gedeelte-
lijk aan de normen.

In 2006 is het Wmo-Burgerplatform Dantumadiel en Dongeradeel ingesteld. Vijf jaar later, in 2011, is 
het reglement bijgesteld waarbij het burgerplatform drie taken toegewezen kreeg:
1. Het verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van B&W.
2. Het verzamelen van relevante informatie ten behoeve van die adviesfunctie.
3. Het bevorderen van samenwerking en overleg tussen belangenbehartigers van vragers en potentiële 

vragers van maatschappelijke ondersteuning.

Belangenorganisaties (ouderenbonden, dorpsbelangen) zijn in het Wmo-Burgerplatform vertegenwoor-
digd. Het Wmo-Burgerplatform Dantumadiel en Dongeradeel vervult een belangrijke taak als het gaat 
om de beleidsparticipatie van burgers, zo blijkt uit de interviews. Volgens de twee ambtenaren legt de 
gemeente alle beleidsstukken voor aan het platform, wat soms ook wordt betrokken bij het ontwikke-
len van beleid, zoals bij de Verordening individuele voorzieningen uit 2009. De adviezen van het 
Wmo-Burgerplatform worden tijdens de besluitvorming meegenomen. Het platform wordt gezien als 
een zelfstandig opererende spreekbuis van de burgers op het gebied van de Wmo, dat zelf bijeenkom-
sten met de achterban organiseert en nauwelijks is betrokken bij de evaluatie van het beleid.

Ook tijdens het groepsgesprek met de raadsleden wordt duidelijk dat het Wmo-Burgerplatform belang-
rijk wordt geacht door de gemeente. Eén van de leden geeft aan dat de adviezen van het platform 
vaak zijn toegevoegd bij de stukken die de gemeenteraad ontvangt. Over de vraag of het platform een 
juiste afspiegeling is van alle Wmo-doelgroepen, bestaan twijfels. Volgens twee van de vier raadsleden 
zijn GGZ-cliënten ondervertegenwoordigd en worden zij minder goed betrokken bij het Wmo-beleid.

Naast het Wmo-Burgerplatform voorzien ook de seniorenraad en de jongerenraad de gemeente van 
advies in het kader van de Wmo. Volgens de vertegenwoordiger van het platform wordt dit niet alleen 
als een verantwoordelijkheid van de gemeente gezien, maar ligt er voor de diverse raden een verant-
woordelijkheid om deze rol op te eisen. De geïnterviewde vertegenwoordiger van een maatschappe-



33

lijke organisatie vindt dat het betrekken van burgers in het beleidsproces nog beter kan en pleit ervoor 
om de dorpsbelangen hiervoor in te zetten.

Het Wmo-Burgerplatform is volgens het cliënttevredenheidsonderzoek van 2011 niet zo bekend onder 
de bevolking van Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog. 23% van de respondenten heeft van 
het Wmo-Burgerplatform gehoord (referentiegroep 30%). In 2009 was dit percentage iets hoger: 25%.

De betrokkenheid van burgers gedurende het gehele Wmo-beleidsproces in de gemeente Dantumadiel 
is volgens de geënquêteerde maatschappelijke organisaties laag. In de digitale vragenlijst, uitgezet 
onder diverse maatschappelijke organisaties, is gevraagd de burgerbetrokkenheid te beoordelen met 
een rapportcijfer. Het gemiddelde komt uit op 6,1 (ter vergelijking: Achtkarspelen 5,7 en Dongeradeel 
6,1). Minder tevreden zijn de geënquêteerden over de manier waarop hun eigen organisatie betrokken 
is geweest bij het Wmo-beleid in de afgelopen jaren. In dit geval is het gemiddelde rapportcijfer 5,7; 
de gemeente neemt daardoor een positie in tussen Dongeradeel (5,4) en Achtkarspelen (6,2).

Eén van de punten die voor verbetering vatbaar is, is het betrekken van maatschappelijke organisaties 
bij de evaluatie van het Wmo-beleid. Tijdens het groepsgesprek wordt duidelijk dat geen van de 
deelnemers in de afgelopen jaren heeft meegedaan aan een nabespreking van het gevoerde beleid. De 
algemene conclusie is dat de gemeente alleen vooruit denkt en te weinig terugkijkt.

In dit kader is het eveneens relevant om na te gaan of de gemeente Dantumadiel zich voldoende op de 
hoogte heeft gesteld van de belangen van de zogenoemde ‘kwetsbare groepen’, zoals GGZ-cliënten en 
mensen met een verstandelijke handicap. Zoals eerder in deze paragraaf beschreven, worden deze 
groepen – volgens enkele raadsleden – nauwelijks betrokken in het beleidsproces. Eenzelfde beeld is 
terug te zien in de resultaten van de digitale vragenlijst. Iets minder dan de helft van de ondervraagde 
maatschappelijke organisaties geeft aan dat er te weinig aandacht is voor deze burgers en hun belan-
gen tijdens de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van het Wmo-beleid.

De geïnterviewde ambtenaren erkennen dat het lastig is om de ‘kwetsbare groepen’ te bereiken, 
ook omdat het niet lukt deze mensen in het Wmo-Burgerplatform te laten participeren. Om die reden 
wordt geprobeerd om hen op een indirecte manier, of via contacten met individuele hulpverleners, te 
bereiken. De contacten met verstandelijk gehandicapten zijn volgens de vertegenwoordiger van het 
burgerplatform beter, onder meer omdat gehandicaptenzorgorganisatie Talant daarin een belangrijke 
rol vervult.

Ten slotte willen we hier wijzen op de notitie Burgerparticipatie die de gemeente Dantumadiel in 2011 
heeft uitgebracht. Deze notitie resulteert in een aantal aanbevelingen. Een belangrijke aanbeveling is 
dat het proces rondom burgerparticipatie verder moet worden uitgewerkt. Ook moet burgerparticipa-
tie een vast onderdeel gaan uitmaken van het besluitvormingsproces.

4.4.1 Communicatie

Norm: 
De gemeente communiceert actief (en tijdig) en transparant over het Wmo-beleid.

Realisatie:
De communicatie over het Wmo-beleid is niet transparant en onvoldoende actief. Burgers zijn onvol-
doende geïnformeerd over de Wmo en de gevolgen van de kanteling. Het gemeentelijk beleid voldoet 
in beperkte mate aan de norm.

In de beleidsnota Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte zijn enkele zinsneden gewijd aan commu-
nicatie met de inwoners over de Wmo en het Wmo-loket. De communicatie dient gericht te zijn op het 
informeren, motiveren en activeren van burgers, instellingen en organisaties. Er is een communicatie-
plan opgesteld voor het Wmo-loket.
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In het belevingsonderzoek Wmo onder inwoners van Dantumadiel (2011) komt naar voren dat minder 
dan de helft van de respondenten (45%) weet waar men met vragen over zorg, wonen of welzijn 
terecht kan (vorige meting 52%, referentiegroep 49%), 47% denkt wel te weten hoe aan die informatie 
te komen. Het merendeel van de respondenten van het belevingsonderzoek (52%) zegt niet bekend te 
zijn met de Wmo (referentiegroep 59%). Ook is de vraag gesteld: ‘Weet u dat iedere inwoner van de 
gemeente invloed kan uitoefenen op het Wmo-beleid van de gemeente?’ Hierop geeft 61% een negatief 
antwoord. 39% geeft aan dit wel te weten. In de referentiegroep is 47% hier bekend mee. Een minder-
heid van deze groep (41%) geeft aan wel eens gehoord te hebben van het Wmo-Burgerplatform (of 
vergelijkbaar). In de referentiegroep heeft 45% wel eens gehoord van het Wmo-Burgerplatform.

De tevredenheid over de informatieverstrekking door de gemeente aan burgers en hun organisaties over 
het Wmo-beleid in de afgelopen jaren is laag. Uit de digitale vragenlijst, die is uitgezet onder maatschap-
pelijke organisaties, blijkt dat de gemeente Dantumadiel voor dit aspect een gemiddeld rapportcijfer 
krijgt van 5,8. Dat cijfer is iets hoger dan de rapportcijfers van Dongeradeel (5,6) en lager dan Achtkarspe-
len (6,1). De mening over de informatieverstrekking aan burgers laat een ander beeld zien; een derde van 
de ondervraagden is hierover tevreden en een derde ontevreden. Bijna een derde van de ondervraagden 
vindt dat de gemeente niet voldoende communiceert naar burgers over het Wmo-beleid. Iets minder dan 
een zesde is van mening dat de gemeente dit wel voldoende doet. Als wordt gevraagd naar de informatie-
verstrekking aan maatschappelijke organisaties, is meer dan de helft van de geënquêteerden ontevreden.

Het Wmo-loket wordt door de gemeente het meest gebruikt om de doelgroepen van prestatieveld 4 
tot en met 6 te informeren; dertien keer wordt dit informatiekanaal genoemd in de digitale vragenlijst. 
De lokale krant (8x), de gemeentelijke website (7x) en het Wmo-Burgerplatform Dantumadiel en Don-
geradeel (7x) zijn andere kanalen die door de gemeente worden ingezet om deze doelgroepen van 
informatie te voorzien over de Wmo.

De gemeente communiceert op verschillende manieren met burgers over het Wmo-beleid. Informatie 
over het beleid zelf is terug te vinden op de website van de gemeente. Daarnaast worden nieuwsbrie-
ven verspreid en verschijnen er geregeld artikelen in huis-aan-huisbladen en in de seniorenkrant. 
Wanneer er sprake is van een persoonspecifieke situatie, worden mensen per brief geïnformeerd. In de 
toekomst is op het gebied van communicatie ook een rol weggelegd voor consulenten en lokale con-
tactpersonen.

Volgens een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie, die ook is geïnterviewd, 
communiceert de gemeente Dantumadiel via de dorpsbelangen. Een paar keer per jaar vindt overleg 
plaats. De deelnemers aan het groepsgesprek met maatschappelijke organisaties vinden dat de com-
municatie naar de Wmo-doelgroepen ondermaats is en dat leidt, volgens sommigen, tot onrust bij 
mensen. Men pleit er voor om vaker bijeenkomsten te organiseren, waarbij een belangrijke rol is 
weggelegd voor de dorpsbelangen, de mannen- en/of vrouwenvereniging en de kerk. Andere verbeter-
punten zijn dat de gemeente burgers beter en frequenter moet informeren over de komende verande-
ringen rondom de Wmo en het gebruik van ambtelijke taal in de communicatie moet vermijden.

De informatieverstrekking over De Kanteling en de gevolgen daarvan voor cliënten, schiet volgens het 
lid van het Wmo-Burgerplatform nog tekort. Raadsleden en maatschappelijke organisaties merken op 
dat de gemeente zich op bijeenkomsten in zorginstellingen, Alzheimer cafés of mantelzorgcafés waar 
Wmo gerelateerde zaken aan de orde komen te weinig laat zien. 

Op sommige punten kan de communicatie door de gemeente over het Wmo-beleid nog worden verbe-
terd, zo blijkt uit het groepsgesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Een 
aantal gespreksdeelnemers is van mening dat het de gemeente ontbreekt aan visie en duidelijke 
doelen, wat ertoe leidt dat de communicatie lastig verloopt en niet alle doelgroepen worden bereikt. 
Een ander vult aan: “Het is een kwestie van de lange adem. Het duurt even voordat je op het niveau 
bent waarop je wilt zijn”. 
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4.5 Prestaties: bereik doelgroepen en monitoring uitvoering

In deze paragraaf gaan we in op de prestaties van het Wmo-beleid: wordt de doelgroep bereikt en 
wordt de uitvoering gemonitord?

4.5.1 Bereik doelgroep

Norm: 
De doelgroepen van de prestatievelden 4 tot en met 6 worden volgens plan bereikt. Cliënten oordelen 
positief over de wijze waarop de gemeente hen benadert en over de wijze waarop de gemeente hun 
persoonlijke situatie betrekt bij het beoordelen van de aanvraag.

Realisatie:
Uit de beschikbare gegevens is niet af te leiden of de doelgroepen van het Wmo-beleid voldoende 
bereikt worden en hoe groot de groep zorgmijders is. De bekendheid van het Wmo-loket bij inwoners is 
beperkt. Het bereik van mantelzorgers lijkt verbeterd, hoewel een grote groep nog niet op de hoogte 
is van ondersteuningsmogelijkheden. Cliënten oordelen in vergelijking met andere gemeenten positief 
over de aanvraagprocedure. Alle partijen oordelen positief over de wijze waarop de gemeente de 
persoonlijke situatie van de cliënt betrekt bij het beoordelen van de aanvraag.

Ruim de helft (56%) van de respondenten van het belevingsonderzoek van 2011(SGBO, 2011) weet niet 
waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning en vragen. Voor de referentiegroep is dit cijfer 
54%. In de vorige meting (2008) was deze groep in Dantumadiel nog aanzienlijk groter (63%). Daarnaast 
blijkt dat mantelzorgers in Dantumadiel die zwaar belast zijn minder goed op de hoogte zijn (54%) van 
de ondersteuningsmogelijkheden dan mantelzorgers in de referentiegroep (47%). 

90% van de mantelzorgers die wel eens gebruik hebben gemaakt van ondersteuning zijn hierover 
tevreden. 10% is ontevreden. Dit is ongeveer gelijk aan de referentiegroep. Bijna de helft (45%) van de 
respondenten weet waar zij terecht kan met vragen over zorg, wonen en welzijn. 8% van de respon-
denten uit de gemeente Dantumadiel weet niet hoe zij hier achter kan komen. In de andere gemeen-
ten (referentiegroep) bedraagt dit aandeel 5%.

Het bereik van de doelgroepen van de prestatievelden 4 tot en met 6 is in de afgelopen jaren gelijk 
gebleven, zo geeft een overgrote meerderheid van de vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties aan in de digitale vragenlijst. Zij beoordelen dit aspect met een gemiddeld rapportcijfer 
van 6,3 (Dongeradeel 6,2 en Achtkarspelen 6,1). Iets minder dan de helft van de ondervraagden is van 
mening dat de gemeente Dantumadiel in de afgelopen jaren voldoende aandacht had voor de onder-
steuning van mantelzorgers. Als het gaat om de ondersteuning van vrijwilligers, vindt ongeveer een 
kwart dat de gemeente hier voldoende aandacht aan schonk. Het bereik van ouderen, gehandicapten, 
chronisch psychiatrische patiënten en mensen met psychische of psychosociale problemen moet wor-
den verbeterd. Meer dan de helft van de geënquêteerden vindt dat dit de afgelopen jaren onder de 
maat was.
In de digitale vragenlijst voor maatschappelijke organisaties is ook een aantal vragen opgenomen over 
de manier waarop de gemeente burgers benadert en de wijze waarop de gemeente hun persoonlijke 
situatie betrekt bij het beoordelen van de aanvraag voor Wmo-hulp. Meer dan een derde van de verte-
genwoordigers van maatschappelijke organisaties is van mening dat er voldoende rekening wordt 
gehouden met de leefsituatie, en de daarmee samenhangende wensen en behoeften van burgers, voor-
dat eventueel ondersteuning wordt geboden in de vorm van hulp. Bijna de helft vindt dat de gemeente 
zowel vraaggericht als aanbodgericht te werk gaat bij het bieden van ondersteuning. Over de manier 
waarop de gemeente Dantumadiel daarbij rekening houdt met wat de burger en zijn netwerk zelf 
kunnen doen, is men over het algemeen tevreden.

Door meer dan de helft van de maatschappelijke organisaties wordt de manier waarop de gemeente bij 
de aanvraag voor Wmo-hulp verwijst naar algemene en collectieve voorzieningen, zoals welzijnswerk, 
cursussen en vrijwilligersinitiatieven, beoordeeld als ‘neutraal’ of ‘goed’. Een ruime meerderheid is 
van mening dat de gemeente voldoende werkt aan de versterking van algemene en collectieve voor-
zieningen voor haar burgers. Over de wijze waarop burgers bij hun aanvraag van Wmo-hulp in de 
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afgelopen jaren zijn geholpen, oordelen de geënquêteerden positief. Ongeveer de helft vindt dat dit is 
verbeterd, volgens de andere helft is dit gelijk gebleven. Ten slotte is de vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties gevraagd een beoordeling te geven over de manier waarop de gemeente 
burgers benadert in het kader van Wmo-hulp. Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 6,6.

De geïnterviewde ambtenaren zijn van mening dat cliënten tevreden zijn over de benaderingswijze van 
de gemeente. Zij refereren daarbij aan de cliënttevredenheidsonderzoeken van SGBO, waarop Dantu-
madiel doorgaans positief scoort. Daarnaast worden ook gemeentebrede tevredenheidsonderzoeken 
gehouden. De resultaten van het (gezamenlijke) cliënttevredenheidsonderzoek over 2011 tonen aan dat 
respondenten gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer geven voor de aanvraagprocedure. In de referentie-
groep is dit een 7,4. Over de tijd die werd genomen bij de aanvraag is 97% van de respondenten (zeer) 
tevreden. Ook over de wijze van behandeling bij de aanvraag zijn cliënten tevreden: 96% is hier (zeer) 
tevreden over. Over de wachttijd tussen de aanvraag en het daadwerkelijk verkrijgen van de hulp of 
voorziening geeft 94% van de respondenten aan (zeer) tevreden te zijn, 6% is hier (zeer) ontevreden 
over. In de referentiegroep is dit aandeel respectievelijk 89% en 11%.  

De vertegenwoordiger van het Wmo-Burgerplatform constateert dat de benadering van de gemeente 
richting burgers de afgelopen jaren is verbeterd. “In het begin was het moeizaam, maar in de loop van 
de jaren is dat veranderd. De ambtenaren van het Wmo-loket moesten leren anders te werken. Nu 
werken er ook mensen met een andere achtergrond.” Wel is de geïnterviewde, evenals de vertegen-
woordiger van een maatschappelijke organisatie, van mening dat de informatievoorziening vanuit de 
gemeente over De Kanteling beter moet. Burgers hebben nog geen goed beeld van wat het voor hen 
betekent en welke veranderingen gaan plaatsvinden.

4.5.2 Monitoring uitvoering

Norm: 
Het College stuurt actief op de uitvoering van de Wmo. De raad wordt regelmatig geïnformeerd over 
de stand van zaken in de uitvoering (bijv. door tussenevaluaties). De effecten van het Wmo-beleid zijn 
transparant in beeld gebracht. 

Realisatie:
Wat betreft aansturing van de uitvoering van het Wmo-beleid voldoet de gemeente aan de norm, de 
raad wordt via rapportages geïnformeerd over de stand van zaken in de uitvoering. Er heeft geen 
evaluatie plaatsgevonden van het Wmo-beleid in de jaren 2008-2012. Op enkele onderdelen (pgb, 
mantelzorgondersteuning, loket, vervoer) is het beleid wel geëvalueerd. De prestatiegegevens over 
2008 tot en met 2010 zijn gepubliceerd, de gegevens over 2011 ontbreken. Tot en met 2011 zijn elk 
jaar cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. 

In juni 2011 wordt de stand van zaken van het visiedocument Wmo en lokaal gezondheidsbeleid 2008-
2011 opgesteld in het document Activiteiten Visiedocument Wmo en lokaal gezondheidsbeleid 2008-
2011. Daarin is aan de hand van de tussenstations van het beleidsplan de stand van zaken van de 
activiteiten geïnventariseerd. Wat betreft thema 3 Mantelzorg en vrijwilligers constateert de gemeen-
te dat er nog geen plannen zijn ontwikkeld om vrijwilligerswerk te stimuleren. De gemeente is gestart 
met regionale samenwerking bij het verlenen van ondersteuning aan mantelzorgers. Verschillende 
initiatieven zijn in dat kader ontwikkeld. Er is regelmatig aandacht voor mantelzorgondersteuning door 
instructie aan de hand van een uitgebreid naslagdocument. Daarnaast zijn er faciliteiten ter onder-
steuning van de consulenten ontwikkeld (mantelzorgkoffer voor huisbezoeken met documenten voor de 
consulenten en folders voor klanten). Er is intern ook een speciale aandachtsfunctionaris voor mantel-
zorgzaken aangewezen. In het kader van Thema 4 Meedoen makkelijker maken is de ontwikkeling van 
het aanbod aan algemene voorzieningen en het verstrekkingenbeleid individuele voorzieningen onder 
de loep genomen. We kunnen hieruit concluderen dat de gemeente wat betreft ondersteuning van 
mantelzorg vooral inzet op regionale samenwerking. De ondersteuning van vrijwilligers loopt daarbij 
achter. Plannen om het vrijwilligerswerk te stimuleren zijn niet gerealiseerd. Daarnaast is vooral 
geïnvesteerd in het aanbod aan algemene voorzieningen. Het Visiedocument biedt geen inzicht in de 
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vraag of de doelen en acties die in 2007 in de beleidsnota Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte 
voor 2012 zijn geformuleerd, gehaald c.q. uitgevoerd zijn. Op onderdelen, zoals het pgb beleid, de 
mantelzorgondersteuning en het Wmo-loket zijn wel evaluaties uitgevoerd. Het beleid ten aanzien van 
het Wmo-loket is in 2009 geëvalueerd en heeft tot kleine aanpassingen geleid. Het pgb-beleid voor de 
huishoudelijke hulp is eveneens in 2009 en in 2011 geëvalueerd en heeft geleid tot beleidsaanpassin-
gen. De mantelzorgondersteuning is op verschillende momenten geëvalueerd. De gemeente is in 2013 
tot de conclusie gekomen dat de mantelzorgondersteuning (weer) lokaal vorm gegeven moet worden. 
De in de beleidsnota Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte vastgelegde doelen en tussenstations 
zijn echter niet geëvalueerd. 

In de jaren 2008, 2009 en 2011 heeft de gemeente, samen met Dongeradeel en Schiermonnikoog, 
deelgenomen aan de cliënttevredenheidsonderzoeken van SGBO. In deze onderzoeken wordt een 
vergelijking gemaakt met andere deelnemende gemeenten, de zogenoemde referentiegroep. Daar-
naast is in 2008 en 2010, eveneens door SGBO en samen met de eerdergenoemde gemeenten, een 
belevingsonderzoek over de prestatievelden 1 tot en met 4 van de Wmo uitgevoerd onder inwoners. 
Verder zijn op de website art9Wmo.nl de prestatiegegevens over de maatschappelijke ondersteuning 
van de jaren tot 2011 gepubliceerd. Gegevens over 2011 ontbreken. De eventuele verbeterpunten die 
hieruit voortvloeien, worden opgepakt in het maandelijkse werkoverleg. Verder toetst het Wmo-Bur-
gerplatform wat burgers van bepaalde zaken vinden en brengt hierover advies uit. Die adviezen wor-
den meegenomen in de besluitvorming.

Ieder jaar wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad. Dat gebeurt, volgens één van de 
geïnterviewde ambtenaren, onder meer door het toesturen van de tevredenheidsonderzoeken van 
SGBO. Daarnaast dient de gemeente prestatiegegevens aan te leveren bij het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. De geïnterviewde ambtenaren stellen dat de gemeente haar prestatiege-
gevens in beperkte mate vergelijkt met andere gemeenten. Tevens is aan het Wmo-beleidsplan een 
aantal actiepunten gekoppeld waarover regelmatig wordt gerapporteerd. Dit gebeurt aan de hand van 
de zogenoemde ‘programmastructuur’. Binnen de gemeente wordt gewerkt met tien programma’s. Het 
programma waar de Wmo onder valt draagt de naam Met elkaar, voor elkaar. Hierin zijn doelstellingen 
en actiepunten geformuleerd, waarover driemaal per jaar (in april, augustus en september) aan de 
gemeenteraad wordt gerapporteerd. Het voornemen is om in de toekomst ook Werk en Inkomen aan 
het Wmo-programma te koppelen, zodat “we integraal beleid krijgen met een regelmatig terugkerende 
plannings- en controlecyclus”, aldus de ambtenaar.

Het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel stuurt op de uitvoering van het beleid 
op de prestatievelden 3 tot en met 6. De wethouder, de verantwoordelijke manager en de beleidsme-
dewerker bespreken het beleid op uitvoeringsniveau. Daarnaast vindt regelmatig portefeuillehouder-
overleg plaats, zo blijkt uit het interview met een ambtenaar. Een ander geeft aan dat de budgetten 
worden bewaakt en dat deze eens per kwartaal worden besproken en eventueel bijgestuurd. Volgens 
de vertegenwoordiger van het Wmo-Burgerplatform is de controle van de uitvoering door de gemeente 
voldoende.

Eens in de drie maanden vindt een bespreking plaats op financieel gebied. Dit is een van de momenten 
waarop de uitvoering van het Wmo-beleid wordt gemonitord. Verder worden er ook managementrap-
portages (eerst eens per kwartaal, later eens per jaar) gemaakt, die zowel het college van B&W als de 
gemeenteraad ontvangen. Daarnaast vindt maandelijks een check plaats op de werkbeheersingscijfers, 
inclusief termijnbewaking. Volgens de ambtenaar worden eventuele klachten snel en adequaat opge-
pakt. De vertegenwoordiger van het Wmo-Burgerplatform omschrijft de controle van de uitvoering 
door de gemeente als “voldoende”.

De raadsleden zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop zij worden geïnformeerd over 
de voortgang in het Wmo-beleid en aanverwante, actuele zaken, zo blijkt uit het groepsgesprek. Het 
Wmo-Burgerplatform Dantumadiel en Dongeradeel speelt een belangrijke rol in de informatieverstrek-
king. De doelstelling is dat de gemeenteraad een keer per jaar overleg voert met het platform. Daar-
naast komen leden van het platform langs in de verschillende gemeenteraadsfracties.
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De vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zijn niet betrokken geweest bij een evalu-
atie van het Wmo-beleid van de afgelopen jaren, zo komt naar voren tijdens het groepsgesprek.

4.6 Effecten

Norm:
De uitvoering van de Wmo leidt tot meer participatie en zelfredzaamheid van cliënten in hun omge-
ving.

Realisatie:
De gemeente lijkt grotendeels aan deze norm te voldoen. Afgaande op de gegevens over cliëntenoor-
delen (SGBO) en de beoordeling van maatschappelijke organisaties komen we tot de conclusie dat de 
uitvoering van de Wmo in de jaren 2008-2012 geleid heeft tot meer zelfredzaamheid en participatie 
van cliënten in hun omgeving. Met name het collectief en individueel vervoer heeft daaraan bijgedra-
gen in combinatie met de reeds aanwezige sterke sociale netwerken in de gemeente. Hierbij past wel 
de kanttekening dat het effect alleen vastgesteld is bij Wmo-cliënten. Mogelijk zijn er ook burgers die 
wel een beroep zouden kunnen doen op de Wmo, maar dat om verschillende redenen niet doen. Er is 
geen inzicht in de omvang van deze groep zorgmijders. Daardoor is een meer precies oordeel niet 
mogelijk.

In de jaren 2008, 2009 en 2011 heeft de gemeente, samen met Dongeradeel en Schiermonnikoog, 
deelgenomen aan de cliënttevredenheidsonderzoeken van SGBO. In deze onderzoeken wordt een 
vergelijking gemaakt met andere deelnemende gemeenten, de zogenoemde referentiegroep. Deze 
gegevens laten zien dat de cliënten vooral te spreken zijn over de aanvraagprocedure (gemiddeld cijfer 
7,6, referentiegroep 7,4). Een relatief hoog percentage cliënten heeft een persoonsgebonden budget 
(38%, referentiegroep 25%). Ook wat betreft tevredenheid over de huishoudelijke hulp en het collectief 
vervoer scoort de gemeente (licht) bovengemiddeld. Hieruit kunnen we concluderen dat de Wmo-cliën-
ten bovengemiddeld tevreden zijn over het Wmo-beleid.

In 2011 (belevingsonderzoek Wmo, SGBO) zijn aan de cliënten de volgende vragen voorgelegd over de 
bijdrage van de Wmo aan de zelfredzaamheid van de cliënten:

 ● In welke mate draagt de ondersteuning/het hulpmiddel eraan bij dat u zelfstandig kunt blijven 
wonen?

 ● In hoeverre draagt de ondersteuning/het hulpmiddel eraan bij dat u kunt blijven meedoen aan de 
maatschappij?

Tabel 4.1: Bijdrage aan zelfstandig kunnen blijven wonen

Uw gemeente Referentiegroep

Veel 47% 50%

Redelijk 33% 31%

Nauwelijks 8% 7%

Niet 12% 11%

Bron: SGBO, Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeente Dantumadiel (2011). 

Tabel 4.2: Bijdrage aan kunnen blijven meedoen aan de maatschappij

Uw gemeente Referentiegroep

Veel 34% 37%

Redelijk 43% 41%

Nauwelijks 13% 13%

Niet 10% 10%

Bron: SGBO, Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeente Dantumadiel (2011). 
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De gemeente scoort ongeveer gelijk aan vergelijkbare gemeenten: de percentages cliënten waarbij de 
ondersteuning niet of nauwelijks bijdraagt aan zelfredzaamheid en participatie, zijn gelijk. De verschil-
len tussen de metingen van 2009 en 2011 zijn minimaal. 

Een klein deel (een vijfde) van de maatschappelijke organisaties is van mening dat het Wmo-beleid van 
de gemeente Dantumadiel heeft geleid tot een grotere deelname van burgers aan het maatschappelijk 
leven, zo blijkt uit de digitale vragenlijst. Ruim een derde van de geënquêteerden vindt dat het beleid 
burgers zelfredzamer heeft gemaakt. Wat verder opvalt, is dat bijna de helft van de ondervraagden 
het lastig vindt om beide aspecten te beoordelen.

Eén van de ambtenaren geeft in het interview aan dat de effecten van het Wmo-beleid moeilijk meet-
baar zijn en geeft tegelijkertijd aan dat de ambtenaren zich er wel steeds meer van bewust zijn dat ze 
gekanteld moeten gaan werken en mensen in beweging moeten krijgen. “Je moet meer met burgers de 
diepte ingaan, het gaat om meer dan de aanvraag van voorzieningen.” De gekantelde werkwijze heeft 
ertoe geleid dat de lijnen korter zijn geworden en men gerichter kan adviseren. Ook de vertegenwoor-
diger van het Wmo-Burgerplatform vindt het niet gemakkelijk om de effecten van het Wmo-beleid te 
benoemen, maar – afgaand op de SGBO-rapportages en het aantal mensen dat zichzelf dankzij scoot-
mobielen weet te redden – krijgt hij de indruk dat het redelijk tot goed gaat.

De vervoersvoorzieningen die vallen onder de Wmo, zoals het taxivervoer en de scootmobiel, hebben 
volgens de vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties er wel toe geleid dat cliënten meer 
gingen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Als het gaat om woonvoorzieningen, is dit volgens 
hen niet het geval, zo wordt duidelijk tijdens het groepsgesprek. Eén van de deelnemers geeft aan dat 
mensen er geen gebruik van maken of niet weten dat deze voorzieningen voorhanden zijn. Een ander 
noemt de slechte relatie tussen de gemeente en de woningbouw als oorzaak. Men is het erover eens 
dat de dorpsbelangen een belangrijke schakel vormen tussen de gemeente en haar burgers, juist ook 
wanneer het gaat om burgers meer te laten participeren en zelfredzamer te maken.

Ten slotte is ook in het groepsgesprek met de raadsleden gevraagd of het gevoerde Wmo-beleid heeft 
geleid tot meer participatie en zelfredzaamheid. De deelnemers zijn van mening dat de komende jaren 
veel gaat veranderen door de invoering van De Kanteling. Op dit moment is de gemeente bezig die 
gekantelde werkwijze door te voeren. “Het staat nog in de kinderschoenen”. Mede daarom zijn de 
effecten, volgens de raadsleden, nog minimaal.

4.7 Betrokkenheid gemeenteraad

Norm:
De verantwoordingsinformatie geeft de gemeenteraad voldoende heldere informatie over de vragen: 
wat willen we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat heeft het gekost en wat hebben we 
bereikt.

Realisatie:
Aan deze norm is beperkt voldaan. Voor de raadsleden is het lastig om zicht te krijgen op de prestaties 
van het Wmo-beleid, vooral omdat er geen meetbare doelen zijn gesteld en de relatie tussen doelen 
en prestaties niet helder is. De jaarrekeningen geven een versnipperd beeld van de uitvoeringskosten. 

In hoeverre is er sprake is van transparantie (als het gaat om beleid, uitvoering en ingezette middelen) 
richting de gemeenteraad in Dantumadiel? Het is voor raadsleden lastig om een goed overzicht te 
krijgen van het Wmo-beleid van de afgelopen jaren in Dantumadiel. De informatie is verspreid over 
verschillende nota’s, programma’s, jaarverslagen en begrotingen. Niet alle relevante stukken zijn op de 
website van de gemeente te raadplegen. Verder geven de jaarrekeningen een versnipperd beeld van 
de uitvoeringskosten (zie ook volgend hoofdstuk 5).

De raadsleden erkennen dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden van het gehele Wmo-beleid, 
wel op onderdelen. In het algemeen zijn de raadsleden van oordeel dat ze goed geïnformeerd worden.
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4.8 Conclusies

We hebben in het normenkader onderscheid gemaakt tussen doeltreffendheid en de voorwaarden voor 
doeltreffendheid. 

 ● Als we kijken naar de mate waarin het beleid bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van 
doelgroepen (denk bijvoorbeeld aan vervoersvoorzieningen) en de tevredenheid van cliënten over 
de vraaggerichte ondersteuning die zij krijgen, dan komen we tot de conclusie dat het beleid in 
redelijke mate doeltreffend is. Op basis van de beschikbare gegevens concluderen wij dat met 
name de bestaande vervoersvoorzieningen bijdragen aan zelfredzaamheid. 

 ● Het is niet bekend of de doelgroepen voldoende bereikt worden en hoe groot de groep zorgmijders 
is. 

 
Wat betreft de voorwaarden voor doeltreffend beleid constateren we dat op verschillende onderdelen 
verbetering gewenst is. 

 ● De doelen van het Wmo-beleid zijn niet helder en meetbaar geformuleerd. Het beleidskader 2013-
2016 laat wat dat betreft wel verbetering zien.  

 ● De verantwoordingsinformatie richting de gemeenteraad is onvoldoende omdat deze te versnipperd 
wordt aangeboden. 

 ● Er is nog geen sprake van een geïntegreerde aanpak. 
 ● Belangrijke tekortkomingen zijn het ontbreken van een integraal kwaliteitsbeleid en de geringe 

betrokkenheid van belangen van kleine doelgroepen bij het Wmo-beleid. 
 ● Het vrijwilligersbeleid is niet Wmo-proof gemaakt, dat wil zeggen dat de ondersteuning van vrijwil-

ligers niet goed uit de verf komt. Daar staat tegenover dat de ondersteuning van de mantelzorg 
veel aandacht heeft gekregen. 

 ● De communicatie over het Wmo-beleid schiet tekort. Er zouden vaker bijeenkomsten moeten 
worden georganiseerd via de dorpsbelangen. 

 ● De dorpsbelangen kunnen ook ingezet worden om de burgers beter te betrekken bij het gehele 
beleidsproces. Nu wordt eigenlijk alleen het Wmo-Burgerplatform hiervoor gebruikt. 

 ● Er is wel op onderdelen geëvalueerd, maar er heeft nog geen integrale evaluatie van het Wmo-
beleid plaatsgevonden. 
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5 Doelmatigheid

In dit hoofdstuk wordt de doelmatigheid van het Wmo-beleid in Dantumadiel onder de loep genomen. 
Bekeken wordt in hoeverre er sprake is van kostenbeheersing door de gemeente Dantumadiel. Wij 
doen dit door in elke paragraaf de normen uit het normenkader, die betrekking hebben op de doelma-
tigheid, te bespreken. 

Daarbij zullen we gebruik maken van de documenten die we van de gemeente hebben ontvangen, 
zoals de accountantsverslagen, programmabegrotingen, jaarrekeningen, jaarverslagen en bestuursrap-
portages. Daarnaast hebben we aanvullende informatie van de controller ontvangen. Ten slotte zullen 
we ook de resultaten van de (groeps)interviews voor zover relevant benutten. 

5.1 Uitvoeringskosten

Norm:
De financiële kaders voor het Wmo-beleid zijn helder. De gemeenteraad wordt regelmatig geïnfor-
meerd over de financiële voortgang in het Wmo-beleid (bijvoorbeeld via rapportages en de program-
marekening, conform het BBV).

Realisatie:
Aan deze normen wordt gedeeltelijk voldaan. De gemeenteraad ontvangt regelmatig financiële cijfers 
met betrekking tot het Wmo-beleid. Het gaat om de programmabegrotingen, de verantwoordingsrap-
portages (Verraps), de managementrapportages en de jaarrekeningen12. Echter deze cijfers laten niet 
zien wat de totale omvang van de uitvoeringskosten van de Wmo zijn geweest.

Als we kijken naar de programmabegrotingen van de onderzoeksjaren 2008 tot en met 2012, dan 
kunnen we allereerst constateren dat de Wmo altijd onderdeel is geweest van een groter programma. 
Van 2008 tot en met 2010 is de Wmo terug te vinden als onderdeel van twee programma’s, namelijk 
Programma 1 Dantumadiel voor elkaar en Programma 3 Zorgzaam Dantumadiel. In 2011 en 2012 valt de 
Wmo onder 1 gezamenlijk programma, namelijk Programma 3 Met elkaar voor elkaar. 

In de volgende tabel is te zien wat de totale uitvoeringskosten zijn van het programma/de program-
ma’s waar het Wmo-beleid onder valt, verdeeld over de jaren 2008 tot en met 2012. 

12  Bron: Afdeling Beleid Planning en Control
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Tabel 5.1 Netto uitvoeringskosten programma(‘s) waar de Wmo onder valt

2008
Programma 1: Dantumadiel voor elkaar

Programma 3: Zorgzaam Dantumadiel

3,42 mln

5,18 mln

2009
Programma 1: Dantumadiel voor elkaar

Programma 3: Zorgzaam Dantumadiel

3,55 mln

6,30 mln

2010
Programma 1: Dantumadiel voor elkaar

Programma 3: Zorgzaam Dantumadiel

3,13 mln

7,05 mln

2011 Programma 3: Met elkaar voor elkaar 9,49 mln

2012 Programma 3: Met elkaar voor elkaar 9,69 mln

Bron: Afdeling Beleid, Planning en Controle, gemeente Dantumadiel

Op basis van deze cijfers kunnen we constateren dat de financiële kaders voor het Wmo-beleid niet 
helder zijn. Uit bovenstaande cijfers blijkt namelijk niet wat de totale omvang van de uitvoeringkosten 
van de Wmo in de betreffende jaren is geweest. Ook de productbegroting – die in principe niet voor de 
gemeenteraad is bestemd – geeft geen volledig beeld. Van de post 010 Welzijn is niet duidelijk welk 
deel Wmo-gerelateerd is. Voor post 120 Wmo is dat wel duidelijk. Niettemin stellen we vast dat de 
gemeenteraad zich geen goed beeld heeft kunnen vormen van de financiële voortgang van het Wmo-
beleid. 

Wel kunnen we in de financiële jaarverslagen en de Beraps van sommige onderzoeksjaren lezen hoe de 
uitvoeringskosten voor specifieke onderdelen van de Wmo zich ontwikkelen. Maar het is voor de 
gemeenteraad lastig om op basis van deze stukken een totaalbeeld te krijgen. Weliswaar is dat beeld 
mogelijk te verkrijgen via de Maraps, maar die zijn in principe niet bestemd voor de gemeenteraad.

Ter illustratie: In het laatste onderzoeksjaar 2012 (Bron: Verrap Dantumadiel 2012) valt te lezen welke 
financiële mee- en tegenvallers de Wmo kent:

€ 200.000 lagere lasten door minder woningaanpassingen dan geraamd; 
€ 126.000 hogere lasten van het collectief vervoer; 
€ 142.438 lager geraamde lasten van huishoudelijke hulp; 
€ 24.000 lagere uitgaven op een aantal overige kleinere posten. 

Vervolgens wordt voorgesteld om dit positieve saldo van +/+ € 240.438 voor 2012 via een begrotingswij-
ziging bij deze Verrap ten gunste van de exploitatie te brengen (oftewel het positieve saldo wordt 
toegevoegd aan de resultaten van de gemeente/algemene middelen). 

We hebben ook gekeken naar de verhouding tussen de begrote bedragen en de gerealiseerde uitgaven 
op productniveau. In tabel 5.2 is enerzijds te zien wat de begrote lasten minus de baten zijn, en 
anderzijds wat de werkelijke lasten minus baten zijn. In de derde kolom laten we het verschil tussen 
begroting en realisatie zien. De tabel maakt onderscheid naar vijf typen Wmo-voorzieningen behoren-
de bij de prestatievelden 5 en 6.

Huishoudelijke verzorging is verreweg de grootste kostenpost. De uitgaven zijn de eerste 3 jaren 
gestegen, in 2011 en 2012 zijn deze licht gedaald. In 2009 en 2010 was er een overschrijding van het 
budget te constateren. De overige jaren laten een overschot zien in de netto-uitgaven. 

Bij de categorie hulpmiddelen is een schommeling te constateren in de hoogte van de uitgaven in 
de loop der jaren. In bijna alle jaren (op een licht negatief resultaat in 2011 na) is sprake van onder-
schrijding. In 2008 is deze het hoogst: 102.000.   

De kosten voor de vervoersvoorzieningen lopen ieder jaar verder op, met uitzondering van het laatste 
jaar 2012. In dit jaar komen de kosten beduidend lager uit. In het eerste jaar 2008 is nog sprake van 
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een overschrijding van het budget van 85.000, in de daarop volgende jaren komen de kosten steeds 
lager uit dan gebudgetteerd. 

Bij collectief vervoer zien we in alle jaren dat de begrote uitgaven redelijk goed in de buurt komen 
van de werkelijke uitgaven. In de jaren 2009 en 2010 is sprake van overschrijding van het budget. Door 
de jaren heen constateren we bij zowel bij de begrote uitgaven als de werkelijke uitgaven een flinke 
stijging. Zo zijn de werkelijke uitgaven gestegen van 239.000 in 2008 tot 418.000 in 2012. 

De categorie woningaanpassingen laat in twee jaren een overschrijding van het budget zien; in 2008 
gaat het om een overschrijding van bijna een ton en in 2011 gaat het om een overschrijding van het 
budget van 37.000. De werkelijke lasten komen in 2011 opvallend hoog uit, op 353.000. Het jaar daarop 
bedragen de werkelijke lasten nog slechts 213.000. 

Ten slotte kijken we naar de totale netto-lasten voor de Wmo. We zien dat de begrote kosten tussen 
2009 en 2011 oplopen van 3,1 miljoen naar 3,7 miljoen. In het laatste jaar is een lichte daling te con-
stateren naar 3,6 miljoen. Het zelfde is te zien bij de werkelijke uitgaven. Deze stijgen tussen 2009 en 
2011 (van 3,1 miljoen naar 3,7 miljoen). Maar ook hier is in het laatste jaar 2012 een lichte daling te 
zien naar 3,5 miljoen. Ten aanzien van de netto-uitgaven ziet het beeld er gunstig uit: alle jaren laten 
een overschot zien in de netto-uitgaven. Deze is het hoogst in 2010: 126.000.

Tabel 5.2 Begrote en gerealiseerde netto-uitgaven WMO op productniveau, 2008-2012

 Begroot  Werkelijk 

 Lasten minus baten  Lasten minus baten  Verschil 

 WVG-hulpmiddelen 2008          387.914          285.846          102.068 

2009          321.484          272.631            48.853 

2010          310.113          246.402            63.711 

2011          281.599          285.977  - 4.378 

2012          251.865          232.877            18.988 

 WVG-vervoersvoorzieningen 2008          210.819          296.166  - 85.347 

2009          358.315          312.794            45.521 

2010          340.081          315.812            24.269 

2011          334.502          328.175              6.327 

2012          323.761          274.910            48.851 

  WVG-woningaanpassingen 2008          193.849          289.990  - 96.141 

2009          273.267          261.871            11.396 

2010          388.706          363.336            25.370 

2011          358.884          396.268  - 37.384 

2012          226.395          212.974            13.421 
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 Begroot  Werkelijk 

 Lasten minus baten  Lasten minus baten  Verschil 

 WVG-collectief vervoer 2008          244.209          239.474              4.735 

2009          275.200          296.732  - 21.532 

2010          276.248          290.347  - 14.099 

2011          356.522          353.302              3.220 

2012          423.410          417.581              5.829 

 Wmo-huishoudelijke hulp 2008        1.882.890        1.799.342            83.548 

2009        1.792.415        1.867.034  - 74.619 

2010        2.283.775        2.291.509  - 7.734 

2011        2.220.893        2.184.299            36.594 

2012        2.198.333        2.180.329            18.004 

Totaal voorzieningen 2008                2.919.681                       
2.910.818                 8.863 

2009                    
3.020.681 

                      
3.011.062                 9.619 

2010                    
3.598.923 

                      
3.507.406              91.517 

2011                    
3.552.400 

                      
3.548.023                 4.377 

2012                    
3.423.764 

                      
3.318.671            105.093 

 Wmo-overige/uitvoeringskosten 2008          195.812          186.412              9.400 

2009          160.369          112.384            47.985 

2010          133.393            99.373            34.020 

2011          147.998          118.777            29.221 

2012          209.368          206.909              2.459 

 Totaal 2008        3.115.493        3.097.230            18.263 

2009        3.181.050        3.123.446            57.604 

2010        3.732.316        3.606.780          125.536 

2011        3.700.398        3.666.800            33.598 

2012        3.633.132        3.525.580          107.552 

Bron: Afdeling Beleid, Planning en Controle, gemeente Dantumadiel
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Als laatste staan we in deze paragraaf stil bij de vraag of de raadsleden vinden dat zij regelmatig 
geïnformeerd worden over de financiële voortgang van het Wmo-beleid. Een van de geïnterviewde 
gemeenteraadsleden geeft aan dat de uitvoeringskosten in beeld komen bij de raad, op het moment 
dat er sprake is van een onder- of overschrijding. De Wmo-beleidsmedewerker die we hebben gespro-
ken refereert aan de jaarlijkse verslagen die de gemeenteraad ontvangt, met daarin de programma’s 
waar ook de Wmo onder valt. Niettemin moeten we vaststellen dat deze verslagen geen volledig beeld 
geven van de uitvoeringskosten. 

5.2 Verhouding uitvoeringskosten tot doeltreffendheid

Norm: 
De gemeente bouwt voldoende voorwaarden in voor een efficiënte inzet van de Wmo-middelen en de 
prestaties van Dantumadiel worden vergeleken met andere gemeenten. 

Realisatie:
Het is lastig om te kunnen bepalen of aan de eerstgenoemde norm wordt voldaan. Ook omdat er geen 
zicht is op de mate van doelbereik, is de realisatie van deze norm niet goed te beoordelen. De wet-
houder en een van de ambtenaren refereren aan de SGBO cliënttevredenheidsonderzoeken die laten 
zien dat Dantumadiel goed scoort. Aan de andere kant zien we in 2012 weliswaar een afname van het 
aantal aanvragers, maar nemen de gerealiseerde netto-uitgaven zeker niet evenredig af. Volgens de 
gemeente kan dit deels verklaard worden door de aankoop van (tot dan toe gehuurde) uitstaande 
hulpmiddelen. We kunnen niet zeggen of er sprake is van een verschuiving van de verstrekking van 
individuele naar collectieve voorzieningen, omdat we hierover geen cijfers hebben. Wel constateren 
we dat er door een meer integrale cliëntbenadering nog doelmatigheidswinst te behalen moet zijn.

De prestaties van Dantumadiel worden niet vergeleken met andere gemeenten.

We hebben de vraag of de gemeente voldoende voorwaarden inbouwt voor een efficiënte inzet van de 
Wmo-middelen voorgelegd aan de wethouder, twee ambtenaren en het Wmo-Burgerplatform. De 
wethouder geeft aan dat het lastig is om dit soort resultaten in het sociale domein te meten. Hij 
refereert in dit kader nog wel aan de SGBO cliënttevredenheidsonderzoeken waaruit blijkt dat Dantu-
madiel goed scoort (zie ook hoofdstuk 4). Ook een van de beleidsmedewerkers die we hebben gespro-
ken refereert aan deze tevredenheidsonderzoeken. De vertegenwoordiger van het Wmo-burgerplat-
form denkt dat het geld goed besteed wordt. “De gemeente heeft als uitvoerder van zorg en onder-
steuning beter zicht op de behoeften van burgers.” 

De vraag is: zijn de doelstellingen van het Wmo-beleid te realiseren met minder middelen?
Ook hier moeten we op basis van de antwoorden die de respondenten gaven de conclusie trekken 

dat we op dit moment te weinig informatie hebben om te bepalen of deze vraag beantwoord kan 
worden. De vraag of de doelstellingen van het Wmo-beleid te realiseren zijn met minder middelen is 
lastig te beantwoorden. 

Wat is de ontwikkeling van de netto-kosten per aanvraag in de periode 2008-2012? De netto-kosten per 
aanvraag staan weergegeven in tabel 5.3. We zien dat het aantal aanvragen fluctueert per jaar. In 2012 
is het aantal aanvragen het laagst met 710, in 2011 is het aantal aanvragen het hoogst: 901. In de jaren 
dat het aantal aanvragen relatief laag ligt, liggen de netto-kosten per aanvraag relatief hoog. Met als 
uitschieter 2012 waarin de netto-kosten uitkomen op 4.966; rekening houdend met de investering in 
hulpmiddelen (zie hierboven) komen de netto-kosten per aanvraag in 2012 op 4.222. Dat is nog altijd 
hoger dan in 2011, maar fors lager dan in 2010.
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Tabel 5.3 Netto-kosten per aanvraag

Aantal aanvragen Netto-kosten per  
aanvraag

2008 739                  4.191 

2009 873                  3.578 

2010 736                  4.901 

2011 901                  4.070 

2012 710                  4.966* 

* Als de investering in hulpmiddelen buiten beschouwing wordt gelaten, bedragen de netto-kosten per aanvraag in 2012 
€ 4.227 

Bron: Afdeling Beleid, Planning en Controle, gemeente Dantumadiel

In het accountantsverslag van 2010 Ondernemend in moeilijke tijden is een benchmark interne beheer-
sing uitgevoerd. Deze geeft weer wat de kwaliteit is in 2009 en 2010 van de (formele) interne beheer-
sing binnen de gemeente, onder andere op het gebied van de Wmo. De benchmark bevat gegevens van 
gemeenteklanten van PwC uit geheel Nederland met een omvang die vergelijkbaar is aan die van 
Dantumadiel. Deze benchmark laat zien dat Dantumadiel ten aanzien van de Wmo bovengemiddeld 
scoort op de interne beheersing van (onder meer) Wmo-kosten. 

De kanteling gaat er vanuit dat er winst te behalen is, bijvoorbeeld omdat er op deze manier minder 
voorzieningen nodig zijn. Maar aan de andere kant vraagt de kanteling om meer investeringen in het 
personeel. Een ambtenaar geeft aan dat de Wmo-medewerkers “het vaak heel druk hebben met hun 
werk. Het vraagt veel van de mensen, de huidige ontwikkeling.” 

5.3 Conclusies

 ● De netto-uitgaven voor het Wmo-beleid in Dantumadiel zijn van 2008 tot en met 2011 aanzienlijk 
gestegen, te weten 18% procent. In 2012 is er voor het eerst sprake van lagere uitgaven. Het aantal 
aanvragen loopt flink terug in 2012. Deze daling van het aantal aanvragen zet zich nog niet door in 
de netto-uitgaven. Op grond van deze cijfers kunnen we geen harde uitspraken doen over de mate 
van kostenbeheersing. De daling van het aantal aanvragen zou te maken kunnen hebben met een 
verschuiving van individuele naar collectieve voorzieningen, maar of dat zo is  kunnen we hier niet 
concluderen. De verschuiving van individuele naar collectieve voorzieningen zal wel gevolgen 
hebben voor het aantal aanvragen en de netto Wmo-uitgaven. Wel constateren we dat er door een 
meer integrale cliëntbenadering nog doelmatigheidswinst te behalen moet zijn. 

 ● De gemeenteraad van Dantumadiel wordt regelmatig voorzien van financiële cijfers met betrekking 
tot het Wmo-beleid. Deze cijfers geven echter geen volledig beeld van de uitvoeringskosten. Daar-
mee kan de gemeenteraad zijn controlerende taak niet naar behoren uitvoeren. 

 ● De vraag of de uitvoeringskosten zich op een goede manier verhouden tot de mate van doelberei-
king en doeltreffendheid, en of de doelstellingen van het Wmo-beleid te realiseren zijn met minder 
middelen laat zich lastig beantwoorden. 

 ● Afwijkingen van de begroting worden in de programmarekening niet toegelicht. Maatregelen om tot 
kostenbeheersing te komen worden niet genoemd. Bij de uitvoering van de Wmo is er sprake van 
een zogenoemde open-eindregeling, waardoor begroten van benodigde budgetten lastig is.

 ● Diverse beleidsmaatregelen kunnen ervoor zorgen dat de Wmo middelen efficiënt ingezet worden. 
Naast een integrale cliëntbenadering kunnen ook inkoopbeleid, grotere inzet van vrijwilligers en 
Welzijn Nieuwe Stijl de doelmatigheid van het Wmo-beleid vergroten. 

 ● Niet duidelijk is wat de oorzaak is van het sterk oplopen van de netto-kosten per aanvraag. Mogelijk 
zijn het de toenemende uitvoeringskosten, zoals tabel 5.3 laat zien.
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6 Conclusies en blik op de toekomst

Voor dit onderzoek zijn de volgende centrale onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. In welke mate is het Wmo-beleid rechtmatig?
2. In welke mate leidt de uitvoering van de Wmo tot meer participatie en zelfredzaamheid van cliën-

ten in hun omgeving?
3. In welke mate is het beleid gebaseerd op de vraag van de cliënt, in plaats van op het aanbod van 

de gemeente en haar partners?
4. In hoeverre is sprake van kostenbeheersing door de gemeente?

In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste conclusies nogmaals de revue laten passeren, voor zowel de 
rechtmatigheid, de doeltreffendheid als de doelmatigheid van het Wmo-beleid in Dantumadiel. Vervol-
gens richten we ons op de toekomst: hoe gaat de gemeente om met de kanteling en de overheveling 
van de AWBZ naar de Wmo? En welke aandachtspunten voor de toekomst levert dit op? 

6.1 Conclusies

Rechtmatigheid:
 ● Het Wmo-beleid van de gemeente Dantumadiel voldoet voor het grootste deel aan de eisen van 

rechtmatigheid. 
 ● We hebben drie punten aangetroffen waarop het beleid niet in overeenstemming is met de eisen 

die de Wmo aan het gemeentelijke beleid stelt. 
• In de eerste plaats ontbreekt het zowel in het oude beleidskader 2008-2012 als in het nieuwe 

beleidskader 2013-2016 aan maatregelen die de kwaliteit van de uitvoering borgen. 
• In de tweede plaats vergewist het gemeentebestuur zich niet van de wensen en behoeften van 

doelgroepen die hun opvattingen minder goed kenbaar kunnen maken. Burgemeester en wet-
houders geven in de beleidskaders niet aan hoe zij hier rekening mee hebben gehouden, zoals 
de Wmo eist. 

• Tot slot hebben we geen artikel-9-prestatiegegevens over 2011 van Dantumadiel kunnen vinden. 
 ● Ten aanzien van de naleving van de compensatieplicht kunnen we niet vaststellen of het beleid in 

overeenstemming is met de eisen die de Wmo stelt. Het geringe aantal bezwaarschriften over 
Wmo-voorzieningen kan weliswaar als een positieve indicatie worden opgevat, maar er is onvol-
doende inzicht in het bereik van deze voorzieningen. We komen hierop terug bij de conclusies over 
de doeltreffendheid van het beleid.

Doeltreffendheid:
We hebben in het normenkader onderscheid gemaakt tussen doeltreffendheid en de voorwaarden voor 
doeltreffendheid. 

 ● Als we kijken naar de mate waarin het beleid bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van 
doelgroepen, dan komen we tot de conclusie dat het beleid in vrij sterke mate doeltreffend lijkt te 
zijn. Met name het individueel en collectief vervoer hebben daaraan bijgedragen. 

 ● Het is evenwel onzeker in hoeverre alle burgers met een ondersteuningsbehoefte bereikt worden. 
Er zijn met name weinig contacten met de GGZ-cliënten. De tevredenheid van cliënten over de 
aanvraagprocedure, de huishoudelijke hulp en het collectief vervoer is in vergelijking met referen-
tiegemeenten bovengemiddeld hoog. 
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 ● We concluderen dat het beleid voor de mensen die bereikt worden doorgaans doeltreffend is als 
het gaat om het bereik van maatschappelijke effecten, maar we kunnen niet vaststellen in hoeverre 
mensen die onder de compensatieplicht vallen, worden bereikt. Daardoor kunnen we ook niet 
vaststellen of de gemeente voldoet aan de compensatieplicht (zie hierboven onder rechtmatigheid). 

 ● We kunnen niet vaststellen in hoeverre de gemeente de zelf geformuleerde doelen voor 2012 (in 
het beleidskader van 2007) heeft gerealiseerd. In dat beleidskader is een aantal doelen (‘bestem-
mingen’) geformuleerd (zie paragraaf 2.3), zoals het maximaliseren van het aantal mensen dat 
bereid is tot vrijwilligerswerk, een voldoende ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers, 
een beheersbare behoefte aan en vraag naar individuele voorzieningen en het in hun eigen omge-
ving kunnen blijven wonen van mensen, ook als ondersteuning nodig is. We hebben in de jaarreke-
ningen noch in andere documenten informatie aangetroffen over de vraag in hoeverre deze doelen 
zijn gerealiseerd. Ook de informatie over het realiseren van beleidsprestaties schiet tekort om vast 
te kunnen stellen of deze gerealiseerd zijn. Wel kunnen we constateren dat de gemeente geïnves-
teerd heeft in de ondersteuning van mantelzorgers. De ondersteuning van vrijwilligers loopt daarbij 
achter.  

 ● Als het gaat om de voorwaarden voor doeltreffend beleid constateren we dat de beleidsdoelen niet 
specifiek en meetbaar zijn geformuleerd. Ook in de begrotingen gebeurt dit niet. In het nieuwe 
beleidskader 2013-2016 is sprake van verbeteringen op dit punt.

 ● De invoering van een gekantelde werkwijze, die moet leiden tot meer zorg op maat, staat nog in de 
kinderschoenen. Er is beleid geformuleerd, maar dat is nog niet voldoende doorgedrongen in de 
uitvoering. Ook in de integrale aanpak is nog een flinke slag te maken. Weliswaar wordt er in de 
beleidsuitvoering gewerkt met kwaliteitseisen en is er sprake van cliënttevredenheidsonderzoeken, 
maar we moeten constateren dat het kwaliteitsbeleid niet adequaat is geborgd. Dat betekent dat 
de aandacht voor kwaliteit niet systematisch is met als mogelijk gevolg dat de aandacht voor 
kwaliteit in de uitvoering niet structureel is en kan verslappen. 

 ● De gemeente Dantumadiel doet weinig met de resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoeken. 
Deze worden in ieder geval niet besproken met de gemeenteraad of het Wmo-Burgerplatform. Het 
lijkt erop alsof de onderzoeken vooral worden uitgevoerd om tegemoet te komen aan de eisen van 
artikel 9 Wmo. 

 ● De verantwoordingsinformatie richting de raad is versnipperd. Daarmee loopt de controle van het 
beleid, belangrijk in het kader van checks and balances, gevaar. De jaarrekeningen en  voortgangs-
rapportages aan de raad bevatten hoofdzakelijk financiële informatie op hoofdlijnen. Er wordt geen 
inzicht geboden in de inhoudelijke voortgang van het beleid. Ook omdat het beleid gebrekkig is 
geformuleerd (zie hierboven), is de raad niet in staat adequaat te controleren en bemoeilijkt het 
het stellen van de goede vragen door de raad. 

 ● Er is geen sprake van een systematische monitoring van het Wmo-beleid. Er is een nieuw beleidska-
der vastgesteld zonder dat het oude is geëvalueerd. De doelen en acties die in het eerste beleids-
kader zijn geformuleerd maken niet één-op-één onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus van de 
gemeente (begroting, rekening, tussentijdse rapportages).  

 ● Op het gebied van inspraak en horizontalisering wordt er sterk geleund op het Wmo-Burgerplat-
form. Er zou meer gebruik kunnen worden gemaakt van dorpsbelangen. Deze dorpsbelangen kun-
nen ook ingezet worden om de burgers meer te betrekken bij het gehele beleidsproces. 

 ● De kleine doelgroepen worden amper betrokken bij het Wmo-beleid. 
 ● De gemeente communiceert onvoldoende helder en transparant over het Wmo-beleid.

Doelmatigheid:
 ● De gemeenteraad van Dantumadiel wordt regelmatig maar versnipperd geïnformeerd over financiële 

ontwikkelingen in het Wmo-beleid. 
 ● De cijfers die de raad ontvangt, geven geen goed beeld van de uitvoeringskosten. Daarmee kan de 

gemeenteraad zijn controlerende taak niet naar behoren uitvoeren. 
 ● Afwijkingen van de begroting worden in de programmarekening niet toegelicht. Maatregelen om tot 

kostenbeheersing te komen worden niet genoemd. Bij de uitvoering van de Wmo is er sprake van 
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een zogenoemde open-eindregeling, waardoor begroten van benodigde budgetten lastig is. Toch 
kunnen diverse beleidsmaatregelen ervoor zorgen dat de Wmo middelen efficiënt ingezet worden. 

 ● Naast een integrale cliëntbenadering kunnen ook inkoopbeleid, grotere inzet van vrijwilligers en 
Welzijn Nieuwe Stijl de doelmatigheid van het Wmo-beleid vergroten. 

 ● Niet duidelijk is wat de oorzaak is van het sterk oplopen van de netto-kosten per aanvraag. Mogelijk 
zijn het de toenemende uitvoeringskosten, zoals tabel 5.3 laat zien.

 ● De netto-uitgaven voor het Wmo-beleid in Dantumadiel zijn van 2008 tot en met 2011 aanzienlijk 
gestegen, te weten 18% procent. In 2012 is er voor het eerst sprake van lagere uitgaven. Het aantal 
aanvragers loopt flink terug in 2012. Deze daling van het aantal aanvragers zet zich evenwel niet 
door in de netto-uitgaven. Op grond van deze cijfers kunnen we geen harde uitspraken doen over 
de mate van kostenbeheersing. We constateren dat er door een meer integrale cliëntbenadering 
nog doelmatigheidswinst te behalen moet zijn. 

 ● De vraag of de uitvoeringskosten zich op een goede manier verhouden tot de mate van doelberei-
king en doeltreffendheid, en of de doelstellingen van het Wmo-beleid te realiseren zijn met minder 
middelen kunnen we daarom niet beantwoorden. De vraag of de doelstellingen van het Wmo-beleid 
te realiseren zijn met minder middelen laat zich ook niet goed beantwoorden.

6.2 Blik op de toekomst

Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor de gemeente Dantumadiel om het toekomstige Wmo-
beleid en de inbedding in het vernieuwde sociaal beleid verder vorm te geven. In deze paragraaf staan 
daarom actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld De Kanteling) en de toekomstige veranderingen, zoals de 
overheveling van AWBZ-taken naar de Wmo en de relatie met de andere decentralisaties (Jeugdzorg, 
participatiewet), centraal. Aan de hand van de onderstaande vragen uit het normenkader blikken we 
vooruit op de toekomst:
1. Welke belemmeringen bestaan er momenteel bij het Wmo-beleid en wat zijn leerpunten gericht op 

het toekomstige Wmo-beleid?
2. Op welke wijze wordt beleidsmatig omgegaan met de Kanteling (en de aangepaste modelverorde-

ning van de VNG), respectievelijk geanticipeerd op de overheveling van delen van de AWBZ naar de 
Wmo?

6.2.1 Kanteling
Hoe is beleidsmatig de invoering van de gekantelde werkwijze voorbereid in Dantumadiel? Op welke 
wijze is dat in documenten vastgelegd en in de groepsgesprekken en interviews aan de orde gekomen?

In de nota Samen sterk Wmo-beleidsvisie 2013 – 2016 en in de notitie De toekomst van de Wmo kiest 
de gemeente voor een gekantelde werkwijze. Deze werkwijze is in de nota nader uitgewerkt, de focus 
verschuift van claim en aanbodgericht werken naar vraag- en resultaatgericht werken. De invoering 
van de gekantelde werkwijze staat nog aan het begin. De Verordening individuele voorzieningen is in 
2013 nog niet aangepast. Daarmee zijn de gewijzigde jurisprudentie en de resultaten van het project 
De Kanteling nog niet verwerkt. Dat creëert een onduidelijke situatie voor de uitvoerende ambtenaren, 
maatschappelijke organisaties en de burgers. De communicatie naar de burgers over de gevolgen van 
de kanteling is gebrekkig. Ambtenaren werken vooral aanbodgericht en zijn nog niet goed voorbereid 
om meer vraaggericht te werken. Het is de vraag of de uitvoering van de keukentafelgesprekken niet 
eerder thuishoort bij de maatschappelijke organisaties, waarbij de gemeente zich richt op de aanstu-
ring. Positief is de waardering van de Wmo cliënten voor de aanvraagprocedure en de wijze van behan-
deling van het Wmo-loket.

Het gemeentebestuur wil de gekantelde werkwijze in 2014 invoeren en gebruikt 2013 om het ambtelijk 
apparaat en de maatschappelijke organisaties hierop voor te bereiden. Een belangrijke vraag die 
hierbij speelt is in hoeverre de gekantelde werkwijze zich uitstrekt tot het gehele sociale domein. Een 
andere vraag is hoe daarbij de taakverdeling wordt tussen de ‘omtinkers’ (zie hoofdstuk 4) die de 
kanteling vorm moeten geven en de maatschappelijke organisaties. 
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Een gevoelig punt is het gebrek aan aandacht voor de kwaliteitsborging. Nu er met de gekantelde 
werkwijze veel verantwoordelijkheid komt te liggen bij de ambtenaren die het gesprek met de cliënt 
aangaan, neemt het belang van het borgen van kwaliteit toe. Naast procedurele vereisten gaat het 
vooral om het stimuleren van onderlinge leerprocessen en verbeteracties. 

6.2.2 Decentralisaties
Hoe anticipeert de gemeente op de overheveling van delen van de AWBZ naar de gemeente in samen-
hang met de andere decentralisatieoperaties? In het beleid dat voort is gekomen uit de notitie Wmo in 
beweging is al een voorschot genomen op de overheveling van taken van de AWBZ naar de Wmo. 
Hierbij ging het om begeleiding op psychosociale grondslag. In Samen Sterk, de Wmo-beleidsvisie voor 
2013 – 2016 komt de overheveling van de AWBZ naar Wmo in samenhang met de andere decentralisaties 
naar voren. De beleidsvisie is geschreven samen met vijf andere gemeenten in Noordoost Fryslân. 
Hierin zijn stappen gezet om verbindingen te leggen met andere beleidsterreinen, zoals wonen, jeugd-
zorg en sociale zaken. De nota beschrijft ook de verschuiving van de aandacht naar vraagverheldering 
en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Door het specificeren van de doelgroepen en de gewenste 
aanpak kan het Wmo-beleid voor prestatieveld 3 tot en met 6 meer effectiviteit krijgen. 

Het handen en voeten geven aan deze meer integrale aanpak waarbij er meer samenhang komt tussen 
het Wmo-beleid nieuwe stijl en het beleid met betrekking tot werk en inkomen is de grote uitdaging 
voor de toekomst. Daarbij dient ook veel aandacht uit te gaan naar de samenwerking tussen de for-
mele en informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers). 

6.3 Aandachtspunten voor de toekomst

In deze slotparagraaf formuleren we een aantal aanbevelingen. Een deel van deze aanbevelingen is 
rechtstreeks gericht aan de gemeenteraad. Een ander deel is meer algemeen gericht op het gemeen-
telijke Wmo-beleid en daarmee zowel voor het college als de raad van belang.

Aanbevelingen aan de gemeenteraad
1. Stel als raad de doelen zo concreet en meetbaar mogelijk, geef het college opdracht de doelreali-

satie te monitoren
De gemeentelijke verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot de Wmo, participatie en jeugd-
zorg nemen in omvang toe. De integrerende rol van de gemeente en daarmee de raad wordt steeds 
belangrijker. Het komt de positie van de raad ten goede als een pro-actieve houding wordt nagestreefd 
en de raad duidelijke beleidskaders vaststelt. In het nieuwe beleidskader zijn per doelgroep veelal meetba-
re subdoelen geformuleerd. De gemeenteraad zou op basis daarvan moeten bepalen welke informatie hij 
van het college wenst om de doelrealisatie en de uitvoeringsrealisatie te kunnen volgen. Dit zou vervolgens 
in de reguliere P&C-cyclus van de gemeente moeten worden ingebouwd. De doelen en acties uit het tweede 
beleidskader zouden duidelijk terug moeten komen in de begrotingen en rekeningen. We bevelen tevens 
aan om bijvoorbeeld eind 2014 of begin 2015 een grondige tussenevaluatie van het beleid uit te voeren –  
de raad dient hierop aan te dringen.

2. Stel als raad duidelijke financiële kaders en vraag het college om heldere financiële  
rapportages en een risico-analyse

De omvang van de middelen die omgaan in het lokale sociale beleid, ook de Wmo, nemen de komende 
jaren aanzienlijk toe door de taakverzwaring die gemeenten krijgen. De gemeenteraad stelt uiteinde-
lijk de financiële kaders vast, nadrukkelijk in relatie tot de te formuleren eisen aan de kwaliteit van de 
beleidsuitvoering en de geformuleerde doelen. Het is daarom voor de raad van groot belang een goed 
inzicht te hebben in de huidige uitvoeringskosten en wat daarvoor wordt gedaan. Tevens dient de raad 
inzicht te hebben in de (financiële) risico’s die de gemeente  loopt, inclusief de bijbehorende beheers-
maatregelen.
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3. Vraag als raad het college om kwaliteitsbeleid, stel daarvoor zelf de kaders 
Formuleer als raad de eisen ten aanzien van de kwaliteit en het kwaliteitsbeleid ten aanzien van 
maatschappelijke ondersteuning. Welke aspecten van kwaliteit zijn belangrijk? Volstaat het hanteren 
van kwaliteitscriteria in de financieringsafspraken met instellingen? Is de sturing daarop een zaak van 
het college of wil je daar als raad actief over geïnformeerd worden? Heeft de raad zelf een taak in het 
zicht houden op de kwaliteit? Hoe ga je als raad om met incidenten?

Naast voorwaarden voor kwaliteit gaat het uiteindelijk om de daadwerkelijke kwaliteit van de gele-
verde maatschappelijke ondersteuning. Bij de inkoop van maatschappelijke ondersteuning kan de 
gemeente middels het contract kwaliteitseisen stellen aan de te leveren diensten. Dat kan bijvoor-
beeld gaan om de effectiviteit van de geleverde hulp, de cliënttevredenheid, het aantal klachten, de 
snelheid van de geleverde hulp of de kwaliteit van professionals, in het bijzonder de generalisten. De 
raad kan hiervoor de kaders stellen. De raad kan vervolgens besluiten in hoeverre informatie door het 
college gegeven dient te worden op deze punten. Daarbij is ook de vraag aan de orde of de huidige 
cliënttevredenheidsonderzoeken de raad voldoende informatie opleveren. In ieder geval is duidelijk 
dat de informatie die deze onderzoeken tot nu toe jaarlijks opleveren nauwelijks besproken worden 
door gemeenteraad en Wmo-Burgerplatform. 

Een mogelijkheid is om cliënten te betrekken bij het definiëren van kwaliteit. Wil je als raad cliënten 
betrekken bij het opstellen van (toetsbare) kwaliteitseisen? En zo ja, is het Wmo-Burgerplatform in dat 
opzicht nuttig? 

Aanbevelingen voor het gemeentelijke beleid

1. Betrek burgers, anders dan het Wmo-Burgerplatform, actiever bij het beleid
De gemeente Dantumadiel heeft onder meer tot doel meer in te zetten op eigen kracht en medever-
antwoordelijkheid. Het beroep op de kracht van de lokale samenleving zal toenemen. 

Mede daardoor neemt het belang van het betrekken van burgers (en hun organisaties) alleen maar 
toe. Burgerbetrokkenheid krijgt goed vorm, vooral via het Wmo-Burgerplatform en in mindere mate via 
wijk- en dorpsbelangen. We bevelen daarbij aan om hier vooral mee door te gaan, maar ook te trach-
ten om dorpsbelangen en andere actieve burgers (kerken, vrijwilligersorganisaties?) hier nog meer bij 
te betrekken. Daarbij is het van belang dat ook de communicatie over de Wmo richting de burgers 
wordt verbeterd. Ook dient de gemeente beter zicht te krijgen op de wensen, behoeften en mogelijk-
heden van specifieke groepen, zoals mensen met GGZ-problematiek. Samenwerking met huisartsen en 
andere zorgprofessionals die met deze groepen werken, zou dat contact wat kunnen vergemakkelijken.

Ook de gemeenteraad zou zich breed moet laten informeren over de wensen, behoeften en mogelijk-
heden van mensen die een beroep doen op informele of formele zorg, en van de mensen die deze zorg 
verlenen. In dit kader past ook een actiever vrijwilligersbeleid waarbij de gemeente in het kader van 
de drie decentralisaties met name toeziet op de samenwerking tussen de formele en informele zorg. 

2. Stel vast waar overlap zit in de doelgroepen van de drie decentralisaties en benut kansen op doel-
matigheidswinst door een integrale aanpak

Naast de overheveling van Awbz-taken naar de Wmo krijgen gemeenten de komende jaren ook op het 
gebied van de jeugdzorg en van werk en inkomen (met name sociale werkvoorziening) een forse 
uitbreiding van hun takenpakket. Sommige inwoners of huishoudens hebben te maken met voorzienin-
gen uit deze verschillende domeinen. 

Door een integrale benadering vanuit het brede sociale beleid is het mogelijk om tot meer en beter 
maatwerk te komen, waarmee mogelijk ook een meer doelmatig beleid kan worden gerealiseerd. 
Centraal staat daarbij de idee van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Dit idee kan worden gerealiseerd door 
het werken met zogenaamde sociale teams waarin generalisten het keukentafelgesprek voeren; dat 
gesprek kan dan gaan over de volle breedte van het sociale domein en ook over andere personen in het 
huishouden. Ook is het denkbaar dat cliënten van de afdeling werk&inkomen ingezet worden voor 
Wmo-taken. Bij het ontwerpen en realiseren van een integraal sociaal beleid is een beleid dat brede 
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inzet van vrijwilligers op deze terreinen stimuleert  onmisbaar. Het formuleren van scherpe doelen op 
dit beleidsterrein is dan noodzakelijk.

3. Zet in op vakmanschap in de uitvoering
De gekantelde werkwijze en de steeds meer integrale aanpak in het hele sociale domein (zie hierboven 
onder 6) doen een groot beroep op de vaardigheden en competenties van professionals. De gemeente 
kan daar niet genoeg aandacht voor hebben, hetzij bij uitvoerende organisaties, hetzij bij de eigen 
ambtenaren die als Wmo consulent contact hebben met vragers van maatschappelijke ondersteuning, 
jeugdhulp of ondersteuning op het gebied van werk en inkomen.
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Bijlage 2 Normenkader

Normenkader rechtmatigheid

1. Wat zijn de minimale vereisten in de landelijke wet- en regelgeving over het Wmo-beleid in het alge-
meen en ten aanzien van de prestatievelden 3, 4, 5 en 6 in het bijzonder?

2. Hoe ziet het lokale beleid in de betreffende gemeenten er uit en voldoet dit aan de minimale vereis-
ten in de landelijke wet- en regelgeving (op welke punten wel/niet)?

A. Gemeente verstrekt geen Wmo-ondersteuning indien er recht bestaat op ondersteuning op grond 
van andere wetgeving. 

B. Gemeenteraad heeft een of meer richtinggevende plannen vastgesteld, voor ten hoogste 4 jaar, 
met daarin (art 3):

a. doelstellingen op verschillende prestatievelden
b. regeling van samenhangende uitvoering
c. te nemen acties in de betreffende periode
d. de gewenste resultaten
e. maatregelen ter borging van de kwaliteit
f. maatregelen t.b.v. keuzevrijheid cliënten pv 2, 5 en 6
g. de wijze waarop gemeentebestuur zich vergewist heeft van de behoeften van kleine 

doelgroepen 
C. Doelgroepen pv 4-6 worden gecompenseerd in hun beperkingen (art. 4).

a. Voeren van het huishouden
b. Verplaatsen in en om de woning
c. Lokaal verplaatsen
d. Ontmoeten van medemensen/aangaan van sociale verbanden

D. Er is verordening individuele voorzieningen (art 5), met daarin:
a. voorwaarden – gebaseerd op (beleids)regels -  waarmee men in aanmerking komt voor 

individuele voorzieningen, en wanneer er recht is op zorg in natura, een financiële 
tegemoetkoming of pgb

b. regeling van de toegang tot individuele voorzieningen in samenhang met Awbz-voor-
zieningen

c. wijze waarop verstrekking individuele voorzieningen is afgestemd op de persoonlijke 
situatie van de aanvrager

d. hoe de eigen bijdrage regeling eruit ziet
E. Gemeente biedt cliënten keuze uit zorg in natura en pgb, tenzij daartegen overwegende bezwar-

en bestaan (art 6)
F. Gemeente publiceert jaarlijks voor 1 juli (art 9):

a. uitkomsten tevredenheidsonderzoek van aanvragers
b. prestatiegegevens (landelijk vastgesteld)

G. gemeente geeft mogelijkheid tot inbreng burgers en organisaties in beleidsvoorbereiding en 
vergewist zich daarbij van de belangen en behoeften van groepen die deze minder goed kenbaar 
kunnen maken (art 11)

H. gemeente regelt formele inspraak voor organisaties van cliënten maatschappelijke ondersteuning 
(art 12)

I. gemeente houdt zich aan bij AMvB vastgestelde regels eigen bijdrage (art 15-1)
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Vragen doeltreffendheid Normenkader doeltreffendheid

3. Hoe ziet het Wmo-beleid in de gemeenten 
eruit? Wat is de doelgroep, wat zijn de doel-
stellingen en beoogde effecten, wat is de 
werkwijze? Zijn de doelstellingen SMART ge-
formuleerd?

3a Het gemeentebestuur formuleert doelen in het 
beleidskader en (eventueel) de programmabegroting. 
3b Het is duidelijk hoe de doelgroep eruit ziet.
3c De relatie tussen de doelen, activiteiten en fi-
nanciële middelen is in voldoende mate helder. 
3d De doelen zijn in voldoende mate evalueerbaar 
(specifiek, meetbaar en tijdgebonden) geformuleerd.
3e Het beleid is gebaseerd op een lokaalspecifieke 
probleemanalyse, waarbij informatie vanuit het 
maatschappelijk middenveld is betrokken.

4. Wat zijn concrete prestaties in de uitvoering-
splannen? Hoe is de benadering richting cliënt 
en hoe ervaart de cliënt de benadering door 
de gemeenten?

(1e deel: zie 3)
4a Cliënten oordelen positief over de wijze waarop 
de gemeente hen benadert en over de wijze waarop 
de gemeente hun persoonlijke situatie betrekt bij het 
beoordelen van de aanvraag (bron: cto?)

5. In hoeverre is er sprake van een geïntegreerde 
aanpak? In hoeverre is er samenhang tussen 
het Wmo-beleid en andere beleidsterreinen?

5a Het Wmo-beleid is in voldoende mate samenhan-
gend; daar waar mogelijk zijn er verbanden tussen de 
prestatievelden onderling en met de beleidsdoelen.
5b In het Wmo-beleidsplan is er in voldoende mate 
aandacht voor de samenhang met aanpalende beleid-
sterreinen.
5c De uitvoering van het Wmo-beleid wordt geïnte-
greerd uitgevoerd.

6. In hoeverre is er sprake van transparantie 
(van beleid, uitvoering en ingezette middelen) 
richting de gemeenteraad in de betreffende 
gemeenten?

6a De verantwoordingsinformatie geeft de gemeen-
teraad voldoende heldere informatie over de vragen: 
wat willen we bereiken, wat hebben we daarvoor 
gedaan, wat heeft het gekost en wat hebben we 
bereikt.

7. Op welke wijze en in hoeverre zijn de doel-
groepen bereikt? In hoeverre is dit in de loop 
der jaren verbeterd/verslechterd?

7a De doelgroepen van de prestatievelden 4 tot en 
met 6 worden volgens plan bereikt.

8. Hoe ziet het kwaliteitsbeleid c.q. borging van 
het Wmo-beleid er uit?

8a De gemeente heeft in haar beleid de kwaliteit van 
het beleid geborgd en ziet toe op de kwaliteit in de 
uitvoering.

9. In hoeverre worden de burgers betrokken? 
(Wat is de mate van cliëntenparticipatie?)

9a Burgers worden op serieuze wijze betrokken bij de 
beleidsvoorbereiding, -uitvoering en verantwoording.
9b Behartigers van cliëntenbelangen worden op se-
rieuze wijze betrokken bij de beleidsvoorbereiding, 
-uitvoering en verantwoording.
9c (Behartigers van belangen van) Kleine doelgroepen 
worden op serieuze wijze betrokken bij de beleids-
voorbereiding, -uitvoering en verantwoording.

10. Hoe ziet de communicatie eruit? 10a De gemeente communiceert actief (iig ook tijdig) 
en transparant over het Wmo-beleid.

11. In hoeverre wordt de uitvoering gemonitord? 11a Het College stuurt actief op de uitvoering van de 
Wmo.
11b De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de 
stand van zaken in de uitvoering (bijv. door tussene-
valuaties).
11c De effecten van het Wmo-beleid zijn transparant 
in beeld gebracht.
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Vragen doeltreffendheid Normenkader doeltreffendheid

12. In welke mate leidt de uitvoering van de Wmo 
tot meer participatie en zelfredzaamheid van 
cliënten in hun omgeving?

Zie normen compensatieplicht bij rechtmatigheid 
onderdeel C (ook o.b.v. cto’s)

13. In welke mate is het beleid gebaseerd op de 
vraag van de cliënt, in plaats van op het aan-
bod van de gemeente en haar partners?

13. Het Wmo-beleid is gekanteld in de lijn met de 
VNG-modelverordening.

14. Welke belemmeringen bestaan er momenteel 
bij het Wmo-beleid en wat zijn leerpunten 
gericht op het toekomstige Wmo-beleid?

nvt

15. Op welke wijze wordt beleidsmatig omgegaan 
met de Kanteling (en de aangepaste modelver-
ordening van de VNG), respectievelijk geantic-
ipeerd op de overheveling van delen van de 
Awbz naar de Wmo?

15a Er wordt geanticipeerd op de overheveling van 
delen van de Awbz naar de Wmo.
15b Er wordt expliciet beschreven hoe de Kanteling 
wordt bereikt.

Vragen doelmatigheid Normenkader doelmatigheid

16. Zijn de uitvoeringskosten van het Wmo-beleid 
inzichtelijk, en zo ja, wat is de omvang ervan? 

16a De financiële kaders voor het Wmo-beleid zijn 
helder.
16b De gemeenteraad wordt regelmatig geïnformeerd 
over de financiële voortgang in het Wmo-beleid (bijv. 
via rapportages en de programmarekening, conform 
het BBV).

17. Hoe verhouden de uitvoeringskosten van 
het Wmo-beleid zich tot de mate van doel-
bereiking en de doeltreffendheid? Zijn de 
doelstellingen van het Wmo-beleid te real-
iseren met minder middelen?

De gemeente bouwt voldoende voorwaarden in voor 
een efficiënte inzet van de Wmo-middelen.

18. In hoeverre worden de prestaties van de be-
treffende gemeenten vergeleken met andere 
gemeenten?

18. De prestaties worden vergeleken met andere ge-
meenten.
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Bijlage 3 Overzicht geïnterviewde personen 

Interviews

9-Apr-13 Dhr. Reinder Meekma Beleidsambtenaar Dantumadiel

9-Apr-13 Mevr. Durkje Boersma Teamleider WMO (uitvoering) Dantumadiel

11-Apr-13 Dhr. Winfried van Stijn Voorzitter Wmo-raad Dongeradeel/Dantumadiel

23-Apr-13
Mevr. Annewiep Bloem Interim directeur Het Bolwerk Dokkum (1,5 uur: zowel Dantu-

madiel als Dongeradeel)

16-May-13 Dhr. Ronald Dijksterhuis Wethouder Dantumadiel

Groepsgesprekken

18-Jun-13
Maatschappelijke organisaties 
Dantumadiel

Mevrouw Bloem (interim directeur St. Welzijn ‘Het Bolwerk’)

De heer Terpstra (clustermanager Dongeradeel/Dantumadiel 
Talant)

Mevrouw Boersma en mevrouw De Jong (Thuiszorg Het Friese 
Land)

Mevrouw Stamhuis (zorgmanager Talma Hoeve)

De heer Geertsema (zorgmanager Talma Hûs)

Mevrouw Visser (consulent MEE Friesland)

19-Jun-13 Raadsleden Dantumadiel Mevrouw Meekma (fractievoorzitter CDA)

De heer Wiersma (fractievoorzitter ChristenUnie)

De heer Bakker (fractievoorzitter SGP)

De heer Teunissen (fractievoorzitter PvdA)
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Bijlage 4 Topiclijsten

 Interview met maatschappelijke organisaties

Toelichting: 
De topiclijst bevat alle thema’s waarop we de maatschappelijke organisaties willen bevragen. Het is 
nadrukkelijk de bedoeling waar mogelijk door te vragen naar het ‘hoe’ en het ‘waarom’. De interviews 
duren ongeveer een uur.

A. Introductie van het onderzoek

B. Geïnterviewde
1. Naam organisatie, afdeling, functie binnen de afdeling en betrokkenheid bij Wmo-beleid in de 

betreffende gemeente. 

C. Vragen over Wmo-beleid

2. Vindt u dat uw gemeente een heldere visie heeft op:
 ● De verhouding tussen collectieve en individuele voorzieningen; 
 ● De verhouding tussen de eigen verantwoordelijkheid van burgers en die van de gemeente; 
 ● De verhouding tussen de instellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente; 

En wat is die dan?

3. Zijn bij de ontwikkeling van het Wmo-beleid ook de maatschappelijke organisaties betrokken? Op 
welke manier precies en wat is de frequentie?

4. Is er naar uw mening een heldere relatie tussen de doelen, activiteiten en financiën voor het beleid 
op de pv’s 3-6?

5. Hoe ervaart de verschillende groepen Wmo cliënten de benadering door de gemeente? Wat is uw 
inschatting, waarop baseert u dat? Is dat in de loop van de jaren veranderd?

6. Vindt u dat de gemeente de persoonlijke situatie van de cliënt en de mantelzorger voldoende 
betrekt bij het beoordelen van de aanvraag? 

7. In hoeverre denkt u dat er sprake is van een geïntegreerde aanpak? In hoeverre is er samenhang 
tussen het Wmo-beleid en andere beleidsterreinen? (beperk het tot pv 3-6: verstrekt het Wmo-loket 
info over andere voorzieningen/mogelijkheden dan alleen Wmo (denk aan sociale zaken, armoede-
beleid), wordt ook gekeken naar mogelijkheden / voorzieningen op het gebied van gezondheid, 
vrijwilligerswerk, sport, wonen, etc.? 

8. Op welke wijze en in hoeverre zijn de doelgroepen bereikt? Indien een antwoord: waarop is dat 
gebaseerd? In hoeverre is dit in de loop der jaren verbeterd / verslechterd?

9. Vindt u dat het kwaliteitsbeleid c.q. borging van het Wmo-beleid goed uitgewerkt is? Welke afspra-
ken heeft de gemeente met u gemaakt op de pv’s 3-6?
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10. In hoeverre zijn burgers en cliënten betrokken bij de ontwikkeling van het beleid, bij de uitvoering 
ervan, en in de evaluatie of verantwoording?

11. Besteedt de gemeente specifieke aandacht aan vertegenwoordigers van cliënten? Zo ja, op welke 
wijze?

12. Besteedt de gemeente specifieke aandacht aan de kleine doelgroepen die minder goed in staat zijn 
hun stem te laten horen (zoals GGz cliënten en mensen met een verstandelijke handicap)? Zo ja, op 
welke wijze?

13. Hoe worden de maatschappelijke organisaties geïnformeerd over het beleid en de voorzieningen op 
de pv’s 3-6?

14. Hoe worden de burgers geïnformeerd over het beleid en de voorzieningen op de pv’s 3-6? Vindt u 
dit voldoende?

15. Hoe stuurt het College van B&W op de uitvoering van het beleid op de pv’s 3-6? Vindt u dit voldoen-
de? Wat kan beter?

16. Op welke wijze wordt de uitvoering gemonitord? Krijgt u voldoende informatie om over de uitvoe-
ring van het Wmo beleid een oordeel te vormen? 

17. In welke mate leidt de uitvoering van de Wmo tot meer participatie en zelfredzaamheid van cliën-
ten in hun omgeving? Indien een antwoord: waar baseert u dat op?

18. In welke mate is het beleid gebaseerd op de vraag van de cliënt, in plaats van op het aanbod van 
de gemeente en haar partners? Wat zijn de gevolgen van de kanteling voor de cliënt? Is het beleid 
naar uw mening voldoende ‘gekanteld’? Indien een antwoord: waarop is dat gebaseerd? 

19. Welke belemmeringen bestaan er momenteel bij het Wmo-beleid en wat zijn leerpunten gericht op 
het toekomstige Wmo-beleid? Indien een antwoord: waarop is dat gebaseerd?

20. Kunt u iets zeggen over de doelmatigheid van het Wmo-beleid? Met andere woorden: Hoe vindt u 
dat de uitvoeringskosten van het Wmo-beleid zich verhouden tot de resultaten van het Wmo beleid?

D. Afsluiting

21. Dit waren mijn vragen. Heeft u ten slotte nog opmerkingen of zijn we nog iets belangrijks vergeten?

Vriendelijk bedanken voor de medewerking en afronden
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 Interview met gemeenteambtenaren

Toelichting: 
De topiclijst bevat alle thema’s waarop we de gemeenteambtenaren willen bevragen. Het is nadrukke-
lijk de bedoeling waar mogelijk door te vragen naar het ‘hoe’ en het ‘waarom’. De interviews duren 
ongeveer een uur.

A. Introductie van het onderzoek

B. Geïnterviewde

Naam gemeente, afdeling, functie binnen de afdeling en betrokkenheid bij Wmo-beleid in de betref-
fende gemeente

C. Vragen over Wmo-beleid

We willen u een aantal vragen stellen over het Wmo-beleid. Het betreft de periode 2008 tot en met 
2012. Het onderzoek richt zich op prestatieveld 3 tot en met 6 (prestatievelden toelichten).

1. Heeft de gemeente een heldere visie op:
 ● De verhouding tussen collectieve en individuele voorzieningen; 
 ● De verhouding tussen de eigen verantwoordelijkheid van burgers en die van de gemeente; 
 ● De verhouding tussen de instellingen en de gemeente; 

2. En wat is die dan?

3. Is het door uw gemeente geformuleerde beleid gebaseerd op een lokaalspecifieke analyse? Zo ja, 
hoe zag deze eruit? Hoe heeft dat het beleid beïnvloed?

4. Is er naar uw mening een heldere relatie tussen de doelen, activiteiten en financiën voor het beleid 
op de pv’s 3-6?

5. Op welke wijze beoordeelt de gemeente of zij voldoet aan de compensatieplicht? Betrekt zij 
daarbij ook de mantelzorg?

6. Hoe ervaart de cliënt de benadering door de gemeente? Wat is uw inschatting, waarop baseert u 
dat?

7. In hoeverre is er sprake van een geïntegreerde aanpak? In hoeverre is er samenhang tussen het 
Wmo-beleid en andere beleidsterreinen? (beperk het tot pv 3-6: verstrekt het Wmo-loket info over 
andere voorzieningen/mogelijkheden dan alleen Wmo (denk aan sociale zaken, armoedebeleid), 
wordt ook gekeken naar mogelijkheden / voorzieningen op het gebied van gezondheid, sport, 
wonen, etc.?

8. Staat de vraag van de cliënt centraal, of het aanbod van de gemeente? Hoe gaat de gemeente te 
werk om de vraag van de cliënt in beeld te brengen.

9. Op welke wijze en waarover wordt de gemeenteraad geïnformeerd? Met welke frequentie? (denk 
aan voortgang in de uitvoering, financiën, prestaties en doelbereiking)?

10. Op welke wijze en in hoeverre zijn de doelgroepen bereikt? Indien een antwoord: waarop is dat 
gebaseerd? In hoeverre is dit in de loop der jaren verbeterd / verslechterd?
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11. Hoe ziet het kwaliteitsbeleid c.q. borging van het Wmo-beleid er uit? Welke doelen zijn gesteld en 
welke instrumenten zijn ingezet? Wat voor afspraken zijn er met uitvoerende instellingen op de pv’s 
3-6?

12. In hoeverre zijn burgers en cliënten betrokken bij de ontwikkeling van het beleid, bij de uitvoering 
ervan, en in de evaluatie of verantwoording?

13. Besteedt de gemeente specifieke aandacht aan de kleine doelgroepen die minder goed in staat zijn 
hun stem te laten horen? Zo ja, op welke wijze?

14. Hoe worden burgers geïnformeerd over het beleid en de voorzieningen op de pv’s 3-6?

15. Hoe stuurt het College van B&W op de uitvoering van het beleid op de pv’s 3-6? 

16. Op welke wijze wordt de uitvoering gemonitord?

17. In welke mate leidt de uitvoering van de Wmo tot meer participatie en zelfredzaamheid van cliën-
ten in hun omgeving? Indien een antwoord: waarop is dat gebaseerd?

18. Hoe is het Wmo beleid in uw gemeente gekanteld? Welke gevolgen heeft dit voor de werkwijze van 
het Wmo loket en wat zijn de gevolgen voor de cliënt? Is het beleid naar uw mening voldoende 
‘gekanteld’? Indien een antwoord: waarop is dat gebaseerd? 

19. Welke belemmeringen bestaan er momenteel bij het Wmo-beleid en wat zijn leerpunten gericht op 
het toekomstige Wmo-beleid? Indien een antwoord: waarop is dat gebaseerd?

20. Hoe verhouden de uitvoeringskosten van het Wmo-beleid zich tot de mate van doelbereiking en de 
doeltreffendheid? Onderbouwing!

21. Zijn de doelstellingen van het Wmo-beleid te realiseren met minder middelen? Onderbouwing!

22. Worden het beleid, de prestaties en de cliënttevredenheid in uw gemeente vergeleken met andere 
gemeenten? Wat levert die vergelijking op? Heeft dat implicaties voor het beleid/de uitvoering?

D. Afsluiting

23. Dit waren mijn vragen. Heeft u ten slotte nog opmerkingen of zijn we nog iets belangrijks vergeten?

Vriendelijk bedanken voor de medewerking en afronden
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 Interview met wethouders

Toelichting: 
De topiclijst bevat alle thema’s waarop we de maatschappelijke organisaties willen bevragen. Het is 
nadrukkelijk de bedoeling waar mogelijk door te vragen naar het ‘hoe’ en het ‘waarom’. De interviews 
duren ongeveer een half uur.

A. Introductie van het onderzoek

B. Geïnterviewde

Naam organisatie, afdeling, functie binnen de afdeling en betrokkenheid bij Wmo-beleid in de betref-
fende gemeente. 

C. Vragen over Wmo-beleid

1. Vindt u dat uw gemeente een heldere visie heeft op het Wmo beleid?

2. Vindt u dat uw gemeente een heldere visie heeft op specifiek:
 ● De verhouding tussen collectieve en individuele voorzieningen; 
 ● De verhouding tussen de eigen verantwoordelijkheid van burgers en die van de gemeente; 
 ● De verhouding tussen de instellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente; 

3. Is er naar uw mening een heldere relatie tussen de doelen, activiteiten en financiën voor het beleid 
op de pv’s 3-6?

4. Vindt u dat de gemeente de persoonlijke situatie van de cliënt en de mantelzorger voldoende 
betrekt bij het beoordelen van de aanvraag? 

5. In hoeverre denkt u dat er sprake is van een geïntegreerde aanpak? In hoeverre is er samenhang 
tussen het Wmo-beleid en andere beleidsterreinen? (beperk het tot pv 3-6: verstrekt het Wmo-loket 
info over andere voorzieningen/mogelijkheden dan alleen Wmo (denk aan sociale zaken, armoede-
beleid), wordt ook gekeken naar mogelijkheden / voorzieningen op het gebied van gezondheid, 
vrijwilligerswerk, sport, wonen, etc.? 

6. In welke mate leidt de uitvoering van de Wmo tot meer participatie en zelfredzaamheid van cliën-
ten in hun omgeving? Indien een antwoord: waar baseert u dat op?

7. In welke mate is het beleid gebaseerd op de vraag van de cliënt, in plaats van op het aanbod van 
de gemeente en haar partners? Wat zijn de gevolgen van de kanteling voor de cliënt? Is het beleid 
naar uw mening voldoende ‘gekanteld’? Indien een antwoord: waarop is dat gebaseerd? 

8. Welke belemmeringen bestaan er momenteel bij het Wmo-beleid en wat zijn leerpunten gericht op 
het toekomstige Wmo-beleid? Indien een antwoord: waarop is dat gebaseerd?

9. Kunt u iets zeggen over de doelmatigheid van het Wmo-beleid? Met andere woorden: Hoe vindt u 
dat de uitvoeringskosten van het Wmo-beleid zich verhouden tot de resultaten van het Wmo beleid?

10. Kunt u aangeven wat uw visie is op de toekomst ontwikkelingen op het gebied van de Wmo.

D. Afsluiting

11. Dit waren mijn vragen. Heeft u ten slotte nog opmerkingen of zijn we nog iets belangrijks vergeten?

Vriendelijk bedanken voor de medewerking en afronden
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Bijlage 5 Vragenlijst

Digitale enquête voor maatschappelijke organisaties in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en 
Dongeradeel.

Welkom bij de Wmo-enquête,

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Het doel van deze wet 
is om iedereen in Nederland mee te laten doen aan de samenleving. De gemeenten hebben hierin een 
grote rol. Zij hebben onder meer taken op het terrein van maatschappelijke opvang, het bevorderen 
van de samenhang in lokaal beleid, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en het verlenen 
van individuele voorzieningen.

In opdracht van de Rekenkamercommissie Noordoost-Fryslân onderzoekt het Verwey-Jonker Instituut 
de invloed van het Wmo-beleid van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Dongeradeel op de 
zelfredzaamheid en participatie van hun burgers. Het gaat om het beleid in de periode 2008 tot en 
met 2012. 

De Wmo is verdeeld in negen prestatievelden waarop gemeenten beleid ontwikkelen. De focus in dit 
onderzoek ligt op de prestatievelden 3 tot en met 6, die we hieronder kort toelichten:
Prestatieveld 3: de gemeente geeft informatie, advies en cliëntondersteuning aan inwoners;
Prestatieveld 4: de gemeente biedt ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers;
Prestatieveld 5: de gemeente bevordert dat mensen met een beperking, een chronisch psychisch 
probleem en/of een psychosociaal probleem kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en 
zelfstandig kunnen functioneren;
Prestatieveld 6: de gemeente verleent voorzieningen aan ouderen, gehandicapten, chronisch psychia-
trische patiënten en mensen met psychische of psychosociale problemen. 

Omdat uw maatschappelijke organisatie dichtbij de burgers staat, willen we ook graag uw mening 
horen over het Wmo-beleid. Wij hopen dat u in staat bent om in te schatten wat het gemeentelijke 
Wmo-beleid voor de burgers betekent. Vandaar dat u deze enquête ontvangt.
Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête kunt invullen. Het beantwoorden van de vragen neemt 
ongeveer 15 minuten in beslag. 
Door op de vakjes ‘vorige’ en ‘volgende’ in de enquête te klikken, kunt u door de vragenlijst gaan. U 
kunt de enquête tussentijds stoppen, door de internetbrowser af te sluiten d.m.v. het kruisje rechtsbo-
ven op uw beeldscherm. Wanneer u op een later moment vanaf dezelfde computer weer op de link 
naar de enquête klikt, kunt u verder gaan waar u was gebleven.
De vragenlijst bestaat voornamelijk uit meerkeuzevragen. Aan het einde van de vragenlijst stellen we 
u enkele open vragen en heeft u ook de mogelijkheid om uw andere antwoorden toe te lichten. Nadat 
u alle vragen hebt beantwoord, kunt u ervoor kiezen de vragenlijst uit te printen en als naslag te 
gebruiken.

Mocht u nog vragen hebben of onduidelijkheden tegenkomen bij het invullen van de enquête, dan kunt 
u contact opnemen met: Marie-Christine van Dongen van het Verwey-Jonker Instituut. Telefoonnum-
mer: 030-2300799. E-mail: mvandongen@verwey-jonker.nl.

Klik hier om met het beantwoorden van de vragen te beginnen.
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Uw organisatie

1. Wat is de naam van uw organisatie? _______________________________________________

2. Welke categorie is het meest van toepassing op uw organisatie?
( ) Professionele organisatie voornamelijk actief op het gebied van zorg
( ) Professionele organisatie voornamelijk actief op het gebied van welzijn
( ) Belangenorganisatie van patiënten/gehandicapten
( ) Ouderenbond
( ) Levensbeschouwelijke organisatie (bijvoorbeeld kerkelijke organisatie)
( ) Onderwijs- of kinderopvangorganisatie
( ) Vrijwilligersorganisatie
( ) Woningcorporatie
( ) Dorpsvereniging
( ) Anders, namelijk _______________________________________________________________

Benadering van de burgers

3. Vindt u dat er voldoende wordt gekeken naar de leefsituatie en de daarmee samenhangende wensen 
en behoeften van burgers die Wmo-hulp aanvragen, voordat eventueel ondersteuning wordt geboden?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet 

4. Vindt u dat de gemeente bij het bieden van ondersteuning vooral aanbodgericht of vooral vraagge-
richt te werk gaat?
( ) Vooral vraaggericht
( ) Vooral aanbodgericht
( ) Beiden
( ) Weet niet

5. Wat vindt u van de wijze waarop de gemeente bij de aanvraag voor Wmo hulp rekening houdt met 
wat de burger en zijn netwerk zelf kunnen doen?
( ) Zeer goed
( ) Goed
( ) Neutraal
( ) Kan beter
( ) Slecht
( ) Geen mening

6. Hoe beoordeelt u de manier waarop de gemeente bij de aanvraag van Wmo hulp verwijst naar 
algemene en collectieve voorzieningen (zoals welzijnswerk, cursussen, vrijwilligersinitiatieven)?
( ) Zeer goed
( ) Goed
( ) Neutraal
( ) Kan beter
( ) Slecht
( ) Geen mening

7. Vindt u dat de gemeente voldoende werkt aan de versterking van algemene en collectieve voorzie-
ningen voor haar burgers?
( ) Ruim voldoende
( ) Voldoende
( ) Onvoldoende
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( ) Ruim onvoldoende
( ) Weet niet   

8. Wat vindt u van de wijze waarop het Wmo-loket de afgelopen jaren de persoonlijke situatie van 
burgers heeft betrokken bij het beoordelen van de aanvraag voor Wmo-hulp?
( ) Zeer goed
( ) Goed
( ) Neutraal
( ) Kan beter
( ) Slecht
( ) Geen mening

9. Vindt u de wijze waarop de burgers bij hun aanvraag van Wmo-hulp de afgelopen jaren geholpen 
worden:
( ) verbeterd
( ) gelijk gebleven
( ) of verslechterd?

9a. Kunt u uw antwoord toelichten?
_______________________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________________
__

10. Met welk rapportcijfer beoordeelt u de wijze waarop de gemeente burgers benadert als het gaat 
om Wmo-hulp?
( ) 1
( ) 2
( ) 3
( ) 4
( ) 5
( ) 6
( ) 7
( ) 8
( ) 9
( ) 10

Bereik doelgroepen

De volgende vragen gaan over het bereik van de doelgroepen van de prestatievelden 4 tot en met 6 
van het Wmo-beleid. Met bereik bedoelen we bijvoorbeeld of de doelgroepen gebruikmaken van het 
Wmo-loket, voldoende informatie ontvangen en genoeg voorzieningen krijgen. Allereerst volgt nog een 
korte omschrijving van de prestatievelden 4 tot en met 6.
Prestatieveld 4: de gemeente biedt ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers;
Prestatieveld 5: de gemeente bevordert dat mensen met een beperking, een chronisch psychisch 
probleem en/of een psychosociaal probleem kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en 
zelfstandig kunnen functioneren;
Prestatieveld 6: de gemeente verleent voorzieningen aan ouderen, gehandicapten, chronisch psychia-
trische patiënten en mensen met psychische of psychosociale problemen.
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11. Vindt u dat de gemeente in de afgelopen jaren voldoende aandacht had voor de ondersteuning van 
mantelzorgers? 
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet

12. Vindt u dat de gemeente in de afgelopen jaren voldoende aandacht had voor de ondersteuning van 
vrijwilligers?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet

13. Vindt u dat de doelgroepen van het Wmo-beleid (ouderen, gehandicapten, chronisch psychiatrische 
patiënten en mensen met psychische of psychosociale problemen) in de afgelopen jaren in voldoende 
mate bereikt zijn door de gemeente?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet

14. Hoe heeft het bereik van deze doelgroepen door de gemeente zich in de loop der jaren ontwik-
keld?
( ) Het bereik is verbeterd
( ) Het bereik is gelijk gebleven
( ) Het bereik is verslechterd

15. Op welke wijze heeft de gemeente in de afgelopen jaren deze doelgroepen van de prestatievelden 
4 tot en met 6 bereikt? (Meerdere antwoorden mogelijk)
□ Informatiebijeenkomsten
□ Wmo-loket
□ Website van de gemeente
□ Wmo-raad / Wmo-platform
□ Lokale krant
□ Folders / brochures
□ Anders, namelijk ________________________________________________________________

16. Kunt u voor elk van deze informatiebronnen aangeven in hoeverre in de afgelopen jaren de doel-
groep werd bereikt? (U kunt kiezen uit goed / voldoende / onvoldoende / niet van toepassing; klik met 
de muis in het door u gekozen vakje)

Goed Voldoende Onvoldoende Niet van 
toepassing

Informatiebijeen-
komsten

( ) ( ) ( ) ( )

Wmo-loket
( ) ( ) ( ) ( )

Website van de 
gemeente

( ) ( ) ( ) ( )

Wmo-raad / 
Wmo-platform

( ) ( ) ( ) ( )

Lokale krant
( ) ( ) ( ) ( )

Folders / bro-
chures

( ) ( ) ( ) ( )
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17. Met welk rapportcijfer beoordeelt u het bereik van de doelgroepen van de Wmo door de gemeente?
( ) 1
( ) 2
( ) 3
( ) 4
( ) 5
( ) 6
( ) 7
( ) 8
( ) 9
( ) 10

Betrokkenheid burgers en organisaties bij het Wmo-beleid

18. Vindt u dat de gemeente zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van de belangen en behoeften 
van groepen die deze minder goed kenbaar kunnen maken (denk bijvoorbeeld aan GGZ-cliënten en 
mensen met een verstandelijke handicap)?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet

19. Heeft de gemeente de maatschappelijke organisaties voldoende betrokken bij de ontwikkeling van 
het Wmo-beleid?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet

20. Heeft de gemeente de maatschappelijke organisaties voldoende betrokken bij de uitvoering van 
het Wmo-beleid?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet

21. Heeft de gemeente de maatschappelijke organisaties voldoende betrokken bij de verantwoording/
evaluatie van het gevoerde Wmo-beleid?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet

22. Is er in de afgelopen jaren sprake geweest van periodiek overleg (dat wil zeggen minimaal eenmaal 
per jaar) tussen de gemeente en uw organisatie in het kader van de Wmo?
( ) Ja
( ) Nee  ga verder naar vraag 25
( ) Weet niet  ga verder naar vraag 25

23. Hoe vaak heeft dit periodiek overleg tussen de gemeente en uw organisatie plaats gevonden?
( ) Jaarlijks
( ) Maandelijks
( ) Vaker dan eens per maand
( ) Anders, namelijk _______________________________________________________________
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24. In welke fase(s) van het beleidsproces is uw organisatie betrokken geweest bij het Wmo-beleid? 
(Meerdere antwoorden mogelijk)
□ Tijdens de beleidsvoorbereiding
□ Tijdens de beleidsuitvoering
□ Tijdens de beleidsverantwoording/-evaluatie

25. Met welk rapportcijfer beoordeelt u de wijze waarop de gemeente de burgers heeft betrokken bij 
het Wmo-beleid in de afgelopen jaren?
( ) 1
( ) 2
( ) 3
( ) 4
( ) 5
( ) 6
( ) 7
( ) 8
( ) 9
( ) 10

26. Met welk rapportcijfer beoordeelt u de wijze waarop de gemeente uw organisatie heeft betrokken 
bij het Wmo-beleid in de afgelopen jaren?
( ) 1
( ) 2
( ) 3
( ) 4
( ) 5
( ) 6
( ) 7
( ) 8
( ) 9
( ) 10

Communicatie

27. Vindt u dat de gemeente voldoende informatie verstrekt aan burgers over het Wmo-beleid?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet

28. Vindt u dat de gemeente voldoende informatie verstrekt aan maatschappelijke organisaties over 
het Wmo-beleid?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet

29. Met welk rapportcijfer beoordeelt u de informatieverstrekking aan burgers en haar organisaties 
over het Wmo-beleid door de gemeente in de afgelopen jaren?
( ) 1
( ) 2
( ) 3
( ) 4
( ) 5
( ) 6
( ) 7
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( ) 8
( ) 9
( ) 10

Gevolgen Wmo-beleid voor de participatie en zelfredzaamheid van burgers

30. Hoe groot is de invloed van het Wmo-beleid (en de Wmo-voorzieningen) op de positie van kwets-
bare burgers in de afgelopen jaren? Is hun positie hierdoor:
( ) verbeterd
( ) gelijk gebleven
( ) verslechterd
( ) weet niet

31. Vindt u dat het Wmo-beleid heeft geleid tot een grotere deelname van burgers aan het maatschap-
pelijk leven?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet

32. Vindt u dat het Wmo-beleid ertoe heeft geleid dat burgers zelfredzamer zijn?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet niet

33. In hoeverre sluit het (ondersteunings)aanbod van de gemeente en haar partners aan bij hun vraag?
( ) Ruim voldoende
( ) Voldoende
( ) Onvoldoende
( ) Ruim onvoldoende
( ) Weet niet

Belemmeringen en leerpunten

34. Op welke punten kan het Wmo-beleid van uw gemeente worden verbeterd?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

35. Welke veranderingen verwacht u de komende jaren in het Wmo-beleid?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

36. Heeft u tenslotte nog andere opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst over het Wmo-
beleid in uw gemeente?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk bedankt voor het invullen!
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de Wmo-prestatievelden die mensen met beperkingen en de mantelzorg en 
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