
 

MEMO AAN DE RAAD OVER DE LOKALE UITWERKING WMO BELEID 2015-2016. 

 

Aan: gemeente raad Hillegom 

Van: wethouder F.J. Roelfsema 

Datum: 19 januari 2015 

In het afgelopen halfjaar is hard gewerkt aan de voorbereiding van een goede uitvoering van de 

nieuwe wettelijke taken op het terrein van de drie decentralisaties. Er is vanaf het begin voor 

gekozen om wat de WMO betreft dit gezamenlijk op te pakken met de gemeenten Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout en Teylingen. Er is een kadernota en een beleidsplan opgesteld en de benodigde 

Verordeningen zijn vastgesteld. Om de zorg vanaf 1.1.2015 te kunnen continueren en nieuwe klanten 

goed te kunnen bedienen zijn zorgcontracten afgesloten, waarbij ISD Bollenstreek een belangrijke rol 

heeft gespeeld.Ook de WMO-Adviesraad heeft gedurende het hele traject een belangrijke adviesrol 

gespeeld. Voor de raadsvergadering van 22.1.2015 is de lokale uitwerking WMO beleid 2015-2016 

geagendeerd. Afgelopen donderdag  8 januari heeft de Uitwisseling over dit onderwerp met u 

plaatsgevonden. Tijdens deze Uitwisseling heb ik u een aantal toezeggingen gedaan. In deze memo 

verstrek ik u de toegezegde informatie. Tevens behandel ik nog kort een aantal door u en de WMO –

Adviesraad aan de orde gestelde onderwerpen en tot slot doe ik u een voorstel voor een periodiek 

overleg over de actuele ontwikkelingen op het WMO beleidsterrein.  

De toezeggingen  met antwoorden wethouder Roelfsema in het vervolg op de uitwisseling op 8 

januari 2015 ( volgorde op basis van het beknopte concept verslag). 

1. Wethouder Roelfsema zegt toe een evaluatie over de aansturing vanuit de verschillende 

organisaties op te stellen en deze naar de raad testuren; Concreet heeft deze toezegging 

betrekking op de aansturing van het Sociaal Team. Het team zal in principe zelfsturend zijn 

en met de betrokken organisaties zullen hierover nog afspraken worden gemaakt. Ik zal dit 

punt bij de periodieke voortgangsrapportage meenemen.  

2. Tijdens de uitwisseling ontstond onduidelijkheid over het te gebruiken pijlenschema op 

blz. 7 van de notitie. Als bijlage 1 zend ik u de juiste versie van het pijlenschema over de 

toegang. 

3. Wethouder Roelfsema zegt toe de kwaliteit van de opvang van daklozen in de 

centrumgemeente Leiden te evalueren en deze vervolgens naar de raad te sturen en hij zal 

de vraag over mandatering en wettelijke regelgeving over de opvang per mail 

beantwoorden; Als bijlage 2 ontvangt u de meest recente evaluatie nota “Zuid-Holland 

Noord op koers?”  Daarnaast heeft het college op 6-1-2015 een besluit genomen over het 

mandaat beschermd wonen. Bij de overheveling van de AWBZ taken naar de gemeente is 

een aparte constructie ontworpen voor Beschermd Wonen. De centrumgemeente Leiden 

krijgt de middelen voor de regio Holland Rijnland. Afgesproken is dat Leiden, als 

centrumgemeente, in overleg met de regiogemeenten zorg draagt voor het financieel kader 

en het opdrachtgeverschap. De regiogemeenten moeten een schriftelijke mandaatverlening 

geven aan de centrumgemeente waarin zij de bevoegdheid tot het bepalen van de toegang, 



het afgeven van de beschikkingen en het daadwerkelijk verstrekken van opvang en 

beschermd wonen mandateren aan de centrumgemeente.  

4. Wethouder Roelfsema zegt toe voor 22 januari 2015 de raad een actielijst te sturen met de 

nog uit te werken punten, inclusief einddata en de eventuele rol van de raad; Zie bijlage 3 

“Actiepunten Lokale Uitwerking WMO beleid 2015-2016” ( de transformatie periode).  Ook 

de wisselde rollen die de gemeente speelt worden in het actiepunten overzicht verhelderd. 

5. Wethouder Roelfsema zegt toe met zorgverleners in gesprek te gaan over eventuele 

woonruimte in Hillegom in het kader van Begeleid Wonen en de raad voor 1 maart 2015 

over de uitkomsten te informeren.  Ik heb  inmiddels opdracht gegeven aan het secretariaat 

om afspraken voor mij in te plannen met zorgaanbieders en andere relevante partijen. Het 

gaat hierbij met name om mensen met een ZZP 3 of 4 indicatie. 

 

Korte behandeling van enkele onderwerpen die door u en de WMO-Adviesraad aan de orde zijn 

gesteld. 

Vooraf wil ik u nog aangeven waar wij staan in het proces van de volledige implementatie van het 

nieuwe WMO beleid. Het is gelukt om de transitie nagenoeg volledig af te ronden voor 1.1.2015. Dit 

is al een prestatie van formaat waarvoor ik alle ambtenaren van onze gemeente, de bollenpartners  

en de ISD Bollenstreek  wil bedanken. Wij zijn nu net gestart met het realiseren van de transformatie 

waarvoor minimaal één jaar is uitgetrokken. De regionale en lokale WMO beleidsplannen hebben 

daarom ook betrekking op een periode van twee jaar. Voor de start van het transformatieproces 

vindt u de contouren  en uitgangspunten in de Lokale Uitwerking WMO Beleid 2015-2016. Door de 

sterk gewijzigde omstandigheden is de vorige Lokale Uitwerking nota niet meer van toepassing. Bij 

het verder vormgeven van de transformatie kan op een aantal punten de inhoud van deze nota van 

belang zijn.       

1. De toegang tot de WMO en de rol van de ISD.  Op basis van de uitkomsten  van de evaluatie 

van de keukentafelgesprekken en de wettelijk voorgeschreven tijdsduur voor het doen van 

onderzoek en indicatiestelling ( resp. 6 en 2 weken totale periode 8 weken) is ervoor gekozen 

om ISD Bollenstreek  mee te laten doen met het voeren van het (keukentafel) gesprek. . Het 

keuren van eigen vlees door het ISD wordt voorkomen door het toepassen van 

functiescheiding. ISD medewerkers hebben kennis van de financiële mogelijkheden vormt 

een extra hulpmiddel om de hulpvraag integraal te bekijken. Dat hiermee ook fraude 

opgespoord kan worden mag geen argument zijn om de ISD geen rol te geven bij de 

gespreksvoering. 

 De rol van de ISD medewerkers zal naar verwachting in de komende jaren  verminderen, 

doordat steeds meer algemene voorzieningen zullen worden aangeboden waarvan zonder 

indicatie gebruik kan worden gemaakt. Ook door het versterken van de eigenkracht en het 

sociale netwerk zal de vraag naar maatwerkvoorzieningen verminderen. In de afgelopen 

periode zijn zowel de medewerkers van het maatschappelijk middenveld als de ISD samen 

opgeleid om keukentafel gesprekken te kunnen voeren. Ook in dit jaar zullen de 

gesprekvoerders weer  worden bijgeschoold en opgeleid. Tevens zal in overleg met 

betrokkenen aan de verbetering van de verslaglegging worden gewerkt, zodat het verslag 

voor de ISD een basis kan zijn voor een indicatiestelling 



2. Visie, missie en strategie. Tijdens de Uitwisseling werden door verschillende fracties en de 

WMO Adviesraad vragen gesteld over de beschreven visie, missie en strategie. De in de 

Lokale Uitwerking gebruikte tekst zijn overgenomen uit de door uw raad in juli 2013 

vastgestelde “Visie op het sociaal domein”. 

3. Integratie Sociaal Team en JGT.  Het is vanzelfsprekend dat aan dit onderwerp aandacht zal 

worden besteed en is als punt 6 op de actiepunten lijst opgenomen.  Er zal eerst ervaring 

opgedaan moeten worden met het functioneren van beide teams. Daarna zal de integratie 

worden opgepakt, waarbij goed geluisterd zal worden naar de ervaringen en input van de 

professionals uit het maatschappelijk middenveld.  

4. Informeren van bestaande vrijwilligers.  Vrijwilligers die nu werkzaam zijn voor kerken, 

sportverenigingen enzovoort zullen binnenkort worden uitgenodigd voor 

informatiebijeenkomst(en) over de werking van het Lokaal Loket (zie actiepunten lijst 9) en 

over de 3 decentralisaties en de gevolgen die dit kan hebben voor hun vrijwilligerswerk. ( zie 

laatst genoemde actiepunt op lijst) 

5. Ombudsman of vrouw. Zowel vanuit verschillende fracties als vanuit de  WMO-Adviesraad is 

gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken voor het regionaal instellen van een 

ombudsman en/of kinderombudsman. Wij stellen voor het onderzoek uit te voeren zie 

actiepuntenlijst nr. 17. 

Periodiek overleg. 

Ik wil de Raad graag nauw betrekken bij de voortgang en de ontwikkelingen tijdens de 

transformatieperiode van het WMO Beleid. Ik stel u voor om tweemaandelijks met de 

fractiespecialisten WMO of fractievoorzitters om tafel te gaan en daar ook het maatschappelijk 

middenveld en andere stakeholders bij uit te nodigen. Deze week hoor ik graag uw reactie op dit 

voorstel. 

Ik verwacht dat de inhoud van deze memo een belangrijke bijdrage kan leveren in het maken van een 

goede afweging voor de raadsfracties als voorbereiding op de behandeling van de Lokale Uitwerking 

WMO beleidsplan 2015-2016. 

 

 

 

 


