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Verstrekkingenboek 2011

Geachte leden van de raad,
In november 2010 heeft uw raad een aantal bezuinigingsvoorstellen aangenomen.
Om deze bezuinigingen te kunnen realiseren en de uitgaven te beheersen, is het noodzakelijk een
aantal zaken beleidsmatig aan te passen en te implementeren in het huidige verstrekkingenbeleid.
Het betreft vooral onderwerpen zoals de compensatieplicht, indicatiestelling, PGB-ondersteuning,
en het protocol hulp bij het huishouden.
Een aantal taken die voorheen onder de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en AWBZ
vielen zijn in 2007 onderdeel geworden van de Wmo. De Wmo is een participatiewet die een
compensatieplicht kent. Dit in tegenstelling tot de Wvg en AWBZ, zorgwetten die claimgericht
zijn: de burger is verzekerd en heeft op basis van een indicatie recht op een voorziening. Onder
de Wmo kent de gemeente de verplichting om, indien nodig, burgers in hun zelfredzaamheid en
maatschappelijk functioneren te compenseren.
De compensatiegedachte gaat uit van maatwerk, waarbij de burger wordt gestimuleerd om zijn
zelfredzaamheid waar mogelijk aan te spreken ofte vergroten. Het simpelweg aanvragen van een
voorziening omdat men er recht op heeft, is niet meer aan de orde. Om ervoor te zorgen dat de
schaarse Wmo-middelen worden ingezet voor die burgers die écht een individuele voorziening
nodig hebben, is het nodig om de werkwijze van de Wmo te 'kantelen'. Deze veranderingen
vragen om een cultuuromslag bij zowel de betrokken medewerkers, als bij de burger. Ook zal een
'gekanteld' gemeentelijk beleid noodzakelijk zijn. In het najaar 2011 zal een voorstel volgen tot
vaststelling van een 'gekantelde' Verordening en beleidsregels.
Op basis van het nieuwe indicatieprotocol zoals opgenomen in het verstrekkingenboek 2011 kan
er een proces in gang worden gezet waardoor de uren effectiever worden ingezet en de indicaties
worden terug gebracht in aantal uren. Daarmee wordt de bezuinigingsdoelstelling 'meer volgens
landelijk gemiddelde indiceren' nader ingevuld. Het tot voorliggende voorziening maken van de
taak 'boodschappen doen' is daar onderdeel van.

Naast de beleidsmatige aanpassingen is het verstrekkingenboek tevens in zijn algemeenheid
aangescherpt, waarbij de uitgangspunten van de Wmo en de compensatieplicht centraal staan. Het
verstrekkingenboek correspondeert uiteraard met de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Emmen 2010.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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