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Beantwoording technische vragen beleidsplan W m o 2015-2016

Geachte leden van de Raad,
Tijdens de commissie Samenleving van 10 j u n i 2014 zijn naar aanleiding van het concept
Beleidsplan Wmo 2015-2016 vragen gesteld. De meeste van deze vragen zijn beantwoord
tijdens de behandeling i n de commissie , via de aanvullende documenten die u zijn
toegestuurd en via de reactie op het advies van de adviesraden. Middels deze brief worden de
overige vragen beantwoord.
1. Hoe wordt monitoring ingericht, hoe houdt het college en de raad toezicht?
De monitoring van het sociale domein valt uiteen i n twee onderdelen, namelijk:
a. monitoring van het totale sociale domein, gericht op de opdrachtverlening;
b. specifieke eisen aan de monitoring van specifieke opdrachten.
Hiervoor worden verschillende monitoringsinstrumenten gebruikt. De Drentse Monitor wordt
gehanteerd voor het bepalen van de aspecten waarop gemonitord wordt om de versterking van
de eigen kracht meetbaar te maken. Deze monitor is i n Drents verband ontwikkeld en meet de
volgende aspecten i n het sociale domein: Eigen Kracht, Burgerkracht, Gezonde leefstijl,
Efficiënte ondersteuning, Effectieve ondersteuning en Samenwerken. Op cliëntniveau wordt
gebruik gemaakt van de Zelfredzaamheidsmatrix die de mate van zelfredzaamheid op de
volgende gebieden meet: Wonen, Daginvulling/Werken, Financiën, Sociaal functioneren,
Psychisch functioneren en Lichamelijke zorg/functioneren (zie blz.14 Beleidsplan W m o ) .
Specifieke aspecten van de gegunde opdracht worden ook gemonitord. Hierbij kan gedacht
worden aan SROI (social return on investment) en klanttevredenheid. Deze criteria worden
benoemd i n de offerteaanvraag.
2. U gaf aan de financiële paragraaf i n het beleidsplan onvoldoende helder te vinden.
I n bijlage 1 treft u een herziene versie van de financiële paragraaf, met een uitgebreidere
toelichting.
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3. Wat wordt gedaan met de vragen van de adviesraden over het beleidsplan?
De vragen van de adviesraden zijn inmiddels per brief beantwoord. Op 4 j u l i 2014 wordt een
informatiesessie georganiseerd voor de Wmoraad o m het beleidsplan nader toe te lichten. De
vragen en de beantwoording worden separaat naar uw raad toegezonden voor de
raadsvergadering van 3 j u l i 2014.
4. Wat kan u i t het inkoopkader reeds worden meegeven?
Het inkoopkader is nog niet vastgesteld, maar het door het college vastgestelde
Implementatieplan 'Gebiedsgericht werken en de Toegang' betreft een nadere uitwerking van
hetgeen i n 'Kaders voor continuïteit en vernieuwing' door uw raad is vastgesteld. De kaders
voor de inrichting en werkwijze van het gebiedsgericht werken en de r o l van het sociaal
gebiedsteam wordt i n dit document uitgebreid toegelicht. Dit document is ook gebruikt als
input voor het opstellen van de inkoopnotitie en de offerteaanvragen. Het Implementatieplan
is inmiddels afzonderlijk naar uw raad toegestuurd.
5.

Hoe wordt de keuzevrijheid voor zorg geborgd die geleverd wordt vanuit een
levensbeschouwelijke grondslag?
Indien een cliënt voor een maatwerkvoorziening i n aanmerking komt, mag hij Mezen voor een
aanbieder/persoon die de zorg levert vanuit een levensbeschouwelijke grondslag. Door de zorg
en ondersteuning gebiedsgericht i n te richten via een consortium van verscheidene
aanbieders, wordt de keuzevrijheid tussen aanbieders van zorg ' i n natura' geborgd. Daarnaast
kan de cliënt een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen om daarmee zorg vanuit een
levensbeschouwelijke grondslag i n te kopen.
6.

Er zijn signalen dat zorgaanbieders nu al aan het snijden zijn i n de
schoonmaakondersteuning.
Deze signalen zijn ook bij de gemeente binnengekomen. Inmiddels zijn hierover gesprekken
gevoerd met de aanbieders. Er is gebleken dat hoewel er geen sprake is van bezuinigingen,
enkele aanbieders pas sinds dit jaar kantelingsgericht zijn gaan werken. Met de
kantelingsgerichte werkwijze wordt meer dan voorheen een appèl gedaan op de eigen
mogelijkheden van de cliënt. Er is i n 2014 nog geen sprake van een korting op het budget
schoonmaakondersteuning. Vanaf 2015 is wél sprake van een korting op dit budget. Deze
korting bedraagt circa 25^0 i n tegenstelling tot de eerder aangekondigde korting van ĄOX.
Uiterljk 1 oktober is duidelijk wat de gevolgen zijn van deze budgettaire korting per 2015 en op
welke wijze deze korting wordt ingevuld. Eventuele bezuinigingen op de
schoonmaakondersteuning zullen dus pas vanaf 2015 plaatsvinden.
7.

U vroeg o m een overzich t van de planning van stukken die de komende maanden ter
besluitvorming worden voorgelegd. D i t overzicht treft u i n onderstaand tabel.
Aanvullende informatie per onderdeel vindt u i n het concept Beleidsplan W m o 2015¬
2016.

Activiteit
Collegevoorstel WTCG (Wet tegemoetkoming ch ronisch zieken en
gehandicapten)
Collegevoorstel Cliëntondersteuning

Contractering MEE-organisatie (cliëntondersteuning)

Besluit
college/raad

Besluit college
1 juli 2014
1 juli 2014

Uiterlijk 1
oktober 2014

Collegevoorstel Beschermd Wonen

l j u l i 2014

Collegevoorstel Monitoring
Concept Raads- en collegevoorstel Verordening Wmo 2015

l j u l i 2014
l j u l i 2014
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Raadsbesluit
Collegevoorstel Beleidsregels
Afspraak Zorgverzekeraar Achmea
Collegevoorstel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning (Is
afhankelijk van het wetgevingstraject van de Algemene maatregel van
bestuur)

30 oktober 2014
2 september 2014 Uitloop 9
september 2014
Najaar 2014
Oktober 2014

December 2014

I n het bovenstaande overzicht wordt nader aangegeven wanneer informatiesessies voor u w
raad worden ingepland.

8.

U gaf aan dat communicatie een prominente r o l speelt bij de implementatie van de
decentralisaties, en vroeg naar de communicatieaanpak vanuit de gemeente.

I n deze fase van de voorbereiding op de nieuwe taken AWBZ-Wmo naar de gemeente, zetten
we i n de communicatieaanpak i n op het betrekken van organisaties en instellingen.Voor een
heldere communicatie is het een randvoorwaarde dat de kaders op enig moment duidelijk z i j n
vastgesteld. Anders kan de gemeente geen contracten afsluiten of verordeningen vaststellen.
Pas dan is duidelijk hoe de concrete aanpak er voor de betrokken inwoners uitziet.
Daarnaast heeft het Rijk aangegeven een communicatiecampagne te starten. We z i j n nog i n
afwachting van nadere informatie hierover. Vervolgens kijken we op welke wijze we als
gemeente hierbij aanhaken en wat de gemeente en/of de organisaties zelf aanvullend doen i n
de informatie aan de cliënten. Het belang is dat de cliënten tijdig weten wat er voor hen
persoonlijk gaat gebeuren.
De ervaring leert dat de mensen die zelf ondersteuning ontvangen, willen weten wat er voor
hen concreet gaat gebeuren. Daarom communiceren we ontvanger-gericht en zal steeds een
'boodschap op maat' worden gemaakt per doelgroep. Bij het formuleren van deze boodschap
wordt steeds ingegaan op:
de inwoner staat centraal
eigen kracht
dichtbij
Na de zomer wordt u w raad nader g e ï n f o r m e e r d over de communicatieplanning en —
activiteiten.
I k ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben g e ï n f o r m e e r d .

Hoogachtend,

J. Bos
Wethouder Zorg, Welzijn en Bedrijfsvoering

