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Welke uitgangspunten en beslispunten heeft het college
hierover vastgesteld

Dilemma’s

Overkoepelende beleidsthema’s

Dilemma 1
Het college stelt dat iedereen zo veel mogelijk zorg
op maat krijgt. Tegelijkertijd hebben we
uitgesproken dat we dat doen met het geld dat we
daarvoor van het Rijk krijgen. En dat is veel minder.
Hoe doen we dat? Wat als in november 2015 het
geld ‘op’ is? Hoe wil de raad hiermee omgaan?

Dilemma 2
Het college gaat uit van de eigen kracht van en
keuzevrijheid voor onze inwoners. Tegelijkertijd wil
ze het gebruik van Persoonsgebonden budgetten
(Pgb’s) beperken. Dit lijkt tegenstrijdig met elkaar.
Is dit ook zo? Hoeveel keuzevrijheid biedt Zorg in
natura (Zin)? Welke kaders vindt de raad belangrijk
bij het verstrekken van Pgb? Wil zij Pgb ook
beschikbaar stellen voor mantelzorgers (om hun
draagkracht zo groot mogelijk te houden)?

Dilemma 3
Het college wil meer inzetten op preventie en
investeert daarom de komende jaren in vrij
toegankelijke algemene voorzieningen. Doel is zoveel
mogelijk voorkomen dat inwoners een beroep doen
op de (duurdere) maatwerkvoorzieningen. Dan kan
het zijn dat uw buurvrouw niet meer naar de voor
haar vertrouwde dagopvang gaat, maar naar een
ontmoetingsactiviteit van welzijn ouderen. Wat is
nodig om deze overgang te laten slagen? Wat
betekenen de veranderingen in de praktijk?

Uitgangspunten eerder vastgesteld:
- Iedereen krijgt zo veel mogelijk zorg en
ondersteuning op maat
- Budgettaire neutraliteit (we moeten doen met
geld wat we ontvangen)
- Centrale toegang (tot maatwerkvoorzieningen)
zelf organiseren

Uitgangspunten eerder vastgesteld:
- Wettelijk: we moeten Pgb mogelijk maken
- Versterken eigen kracht van mensen en hun
omgeving
- Sterke inzet op welzijn, mantelzorg en
vrijwilligers

Uitgangspunten eerder vastgesteld:
- Bevorderen gebruik collectieve voorzieningen
(Sociale visie)
- Ontschotten en verbinden van zorg, welzijn,
jeugd, onderwijs en participatie

Beslispunten uit beleidsplan:
- Inzetten op kwalitatief goede algemene
voorzieningen (preventief; goedkoper)
- Ombuigen middelen van maatwerk- naar
algemene voorzieningen
- Aanpassing inzet huishoudelijke hulp (i.v.m.
doorvoeren korting)
- Wmo: voor zowel algemene als meeste
maatwerkvoorzieningen eigen bijdrage heffen
- Effecten van keuzes evalueren en zo nodig
aanpassen (in 2015 of daarna)
Overige maatregelen:
- Huidige cliënten z.s.m. herbeoordelen
- Kortings% doorberekend aan aanbieders
- Mogelijk maken de begroting naderhand
(binnenlijns) aan te passen
- Inzetten op risicomanagement
- Sturing op transformeren (periodieke
rapportages, benchmarken, outcome criteria
jeugdhulp, regionale reflectiekamer)
- Maandelijks factureren en controleren

Beslispunten uit beleidsplan:
- Bij toekenning maatwerkvoorziening zoveel
mogelijk zorg in natura inzetten, maar
mogelijkheden Pgb wel open houden; voor
bepaalde inwoners juist passend)
Overige maatregelen:
- Wanneer wens voor Pgb er is tijdens
keukentafelgesprekken noodzaak hiervan
bespreekbaar maken
- Cliënten moeten een gemotiveerde aanvraag
voor Pgb indienen (verordening)
- Via nadere regels bepaalt (college) wie voor Pgb
in aanmerking kan komen en hoe hoog bedragen
zijn
- Raamcontracten afsluiten met zoveel mogelijk
instellingen, zodat ruime keuze is voor Zin
- Concretiseren afspraken met de SVB (Sociale
Verzekeningsbank) over toezicht op Pgb

Beslispunten uit beleidsplan:
- Inzetten op kwalitatief goede algemene
voorzieningen (preventief; goedkoper)
- Ombuigen middelen van maatwerk- naar
algemene voorzieningen
- Aanpassing inzet huishoudelijke hulp (i.v.m.
doorvoeren korting); aantal functies niet meer
via maatwerk, maar als algemene voorziening
(bv. wassen/strijken)
- 2,5% van sociaal deelfonds in een innovatiepot
stoppen voor vernieuwing
Overige maatregelen:
- Tijdens keukentafel gesprekken mogelijkheden
algemene voorzieningen bespreekbaar maken
- Na al wordt gekeken naar combinatie van
dagopvang met ontmoeting (zitten soms dicht bij
elkaar)
- Kijken naar inzet leerwerkbedrijven voor nietgeïndiceerde hulpvragen

