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De gemeente Koggenland werkt samen met de Westfriese gemeenten aan de transformatie
van de Wmo (wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdhulp. In dit verband is in
regionaal verband een aanbesteding geweest waarbij vanaf 1 januari 2020 ingezet wordt
op resultaatgestuurd werken.
De kern van deze nieuwe werkwijze zijn de onderstaande zes veranderopgaven:
1. Vereenvoudiging van aanbodordening op basis van segmentatie (marktordening)
2. Werken met ondersteuningsprofielen en intensiteiten
3. Werken met een integrale perspectiefplan
4. Regierol beter beleggen door te werken met regisseur en hoofdaannemer
5. Sturen op resultaat door resultaatmeting en dialoog
6. Resultaatgestuurd bekostigen
Het doel van de nieuwe werkwijze is dat zorgaanbieders meer vrijheid zullen krijgen om
passende zorg te kunnen verlenen. Daarnaast moet de nieuwe werkwijze leiden tot een
vereenvoudigd zorgaanbod en minder administratieve lasten.
Deze nieuwe manier van werken is aanleiding om de verordening Wmo en Jeugdhulp aan
te passen. Er zijn direct ook een aantal technische wijzigingen doorgevoerd om tot een
goede uitvoeringspraktijk te komen. Dit heeft geleid tot twee nieuwe verordeningen die
qua inhoud en opmaak niet vergelijkbaar zijn met de huidige verordeningen. Een
was/wordt-overzicht ontbreekt daarom.
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WIJ STELLEN VOOR

1.
2.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Jeugdwet
Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en kamerbrieven van het Ministerie van
VWS over resultaatgericht indiceren in het sociaal domein
Het beleidsplan Sociaal Domein 2017 - 2020: “Transformatie ‘Vanuit de klei’:
Dichtbij, inclusief én samen!”
Vast te stellen de Verordening Wmo 2020 gemeente Koggenland.
Vast te stellen de Verordening Jeugdhulp 2020 gemeente Koggenland.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

3.
4.

BEOOGD
RESULTAAT

ONDERBOUWING

De verordening Wmo gemeente Koggenland 2019 in te trekken.
De verordening Jeugdhulp gemeente Koggenland 2018 in te trekken.

Met de nieuwe verordeningen Wmo en Jeugdhulp wordt uitvoering gegeven aan het
bepaalde in artikel 2.1.3 van de Wmo en artikel 2.9 van de Jeugdwet. De verordeningen
dragen er aan bij dat inwoners weten hoe zij aanspraak kunnen maken op een Wmo of
Jeugdhulp voorziening.
Resultaatgestuurd inkopen.
Door middel van resultaatgestuurde inkoop, willen de West-Friese gemeenten de
zelfredzaamheid en participatie van de inwoner behouden of vergroten. Het hoogst
haalbare resultaat is zelfredzaamheid en participatie. De gemeenten hebben de zorg
ingekocht bij zorgaanbieders op basis van verschillende resultaatgebieden. Met behulp van
het perspectiefplan worden de resultaten van de zorg gemonitord. Het belangrijkste
verschil met nu is dat er nog meer op resultaat gestuurd gaat worden, dat er gewerkt wordt
met een perspectiefplan en een administratieve lastenverlichting. Daarnaast krijgt de
zorgaanbieder meer vrijheid om die zorg te kunnen verlenen die daadwerkelijk nodig is,
doordat we gaan werken met zorgarrangementen i.p.v. met losse producten.
De gemeenteraden van de zeven Westfriese gemeenten hebben het ‘uitvoeringskader
inkoop sociaal domein Westfriesland 2019-2021’ vastgesteld. Hiermee is vastgesteld dat de
regio gaat werken met ondersteuningsprofielen en intensiteiten. Voor iedere combinatie
van een ondersteuningsprofiel en intensiteit geldt één integraal tarief, waarbinnen de
gewenste resultaten gemiddeld bereikt moeten kunnen worden.
In augustus 2018 is door de colleges besloten de datum van 1 januari 2020 als officiële
invoeringsdatum van de werkwijze/ systematiek resultaatgericht sturen/bekostigen voor de
hele regio West-Friesland te hanteren en heel 2019 te gebruiken als implementatiejaar.
De gemeenteraden zijn zowel lokaal als in regionaal verband op meerdere momenten
geïnformeerd over de nieuwe werkwijze en de voortgang van het project, middels
bespreking tijdens regionale raadsvergaderingen, middels een raadsinformatiebrief over de
tarieven en tijdens de (technische) bespreking van kwartaalrapportage 2019.
Beslispunten 1 en 2.
In zowel de Wmo als de Jeugdwet is een aantal verordende bevoegdheden opgenomen
waaraan verplicht uitvoering moet worden gegeven. Daarnaast vraagt de nieuwe werkwijze
met betrekking tot het Resultaatgestuurd werken om nieuwe uitvoeringskaders en dus
aanpassingen in de verordeningen Wmo en Jeugd.
De wijzigingen in de verordeningen naar aanleiding van het resultaatgestuurd werken
hebben onder meer te maken met:
 het werken met ondersteuningsprofielen en intensiteiten. In dergelijke profielen
staat de aard van de ondersteuningsbehoefte van de inwoner omschreven.
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het werken met arrangementen (een combinatie van een ondersteuningsprofiel en
intensiteit/zwaarte van de zorg).
het opnemen van het gebruik van het perspectiefplan. Dit is een plan waarin de
ondersteuningsbehoefte van de inwoner is vastgelegd samen met de gewenste
resultaten en hoe deze te bereiken;
ca. 90% van de inhoud van de verordeningen zijn in de Westfriese gemeenten
hetzelfde. De onderwerpen toegang, persoonsgebonden budget (pgb), eigen
bijdrage Wmo en mantelzorgers zijn een lokale aangelegenheid en vragen om een
lokale invulling.
het opnemen van een overgangsbepaling om de zorgcontinuïteit te garanderen
voor inwoners.

Aandachtspunten Wmo
Voor de Wmo speelt specifiek nog dat er een aantal criteria is opgenomen voor
resultaatgericht indiceren en beschikken, als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep en kamerbrieven van het Ministerie van VWS.
Daarnaast is het abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo per 1 januari 2020
definitief van kracht. Wijzigingen door deze kabinetsmaatregel moeten worden vastgelegd
in de Verordening.
Conform de Wmo 2015, Jeugdwet en Gemeentewet dient het college de conceptverordening ter inzage te leggen aan ingezetenen en advies in te winnen bij een lokale
adviesraad. In Koggenland is dit gebeurd tijdens de twee bijeenkomsten van de Adviesraad
Sociaal Domein op 2 september 2019 en 7 oktober 2019. In de bijlage treft u het advies aan
van de Adviesraad Sociaal Domein.
Kern van het advies is dat de Adviesraad Sociaal Domein Koggenland van mening is dat de
beide verordeningen gedegen en zorgvuldig tot stand zijn gekomen en geven een positief
advies. Zij wensen het college succes bij de implementatie van deze verordeningen in beleid
en uitvoering
Beslispunten 3 en 4.
Met het vaststellen van de verordeningen Wmo en jeugdhulp 2020 komen de
verordeningen Wmo 2019 en jeugdhulp 2018 te vervallen.

KANTTEKENINGEN

FINANCIËN

In de begroting 2020 zijn posten opgenomen om te kunnen sturen op de uitgaven Wmo en
Jeugd. Op dit moment wordt gewerkt aan de wijziging van de indeling van deze posten,
om vanaf 2020 financieel te kunnen sturen conform het nieuwe resultaatgestuurde werken.
Voor wat betreft de uitgaven kan het college nog niet inschatten wat de gevolgen ervan
zijn vanaf 2020 . Hier blijven wij u over informeren.

Blad
3 van 4

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

DUURZAAMHEID

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

PACT VAN

N.v.t.
Andere wijze van inkopen, bijvoorbeeld: lokaal zorg in inkopen op basis van prijs maal
volume.

Het thema ‘inkoop sociaal domein’ maakt onderdeel uit van het Pact van West-Friesland.

WESTFRIESLAND

COMMUNICATIE

VERVOLG

Na vaststelling zullen de verordeningen op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt
en gepubliceerd.
Na inwerkingtreding (één dag na publicatie) hebben de verordeningen rechtskracht en
worden deze toegepast bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.
Datum college: 15 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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