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Onderwerp : Uitgangspuntennotitie en plan van aanpak in het kader van De Kanteling 
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Geachte leden van de gemeenteraden van Harenkarspel, Schagen en Zijpe, 
 
U wordt het navolgende voorgesteld:  

- in te stemmen met de notitie, genaamd ‘Uitgangspuntennotitie  De Kanteling in de nieuwe 
gemeente Schagen’;   

- genoemde uitgangspuntennotitie ter vaststelling aan te bieden aan de nieuwe raad; 

- in te stemmen met het plan van aanpak, genaamd ‘Plan van Aanpak voor De Kanteling in de 
nieuwe gemeente Schagen’; 

- genoemd plan van aanpak ter vaststelling aan te bieden aan het nieuwe college; 

- genoemd plan van aanpak ter kennisgeving aan te bieden aan de nieuwe  raad.   
 
Aanleiding: 
In eerste instantie is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeenten 'beleidsarm' 
ingevoerd, hetgeen inhield dat het bestaande beleid van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) 
vrijwel ongewijzigd werd overgenomen, uitgebreid met de Hulp bij het Huishouden dat vanuit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) werd overgeheveld naar de gemeenten. Ook het 
beleid rondom de Hulp bij het Huishouden is vrijwel ongewijzigd overgenomen vanuit de AWBZ. De 
reden hiervoor was dat er met de invoering van de Wmo al zoveel op gemeenten af kwam, dat het op 
dat moment niet doenlijk was om alle gevolgen van de nieuwe wet geheel door te voeren. Nu de Wmo 
ruim vijf  jaar wordt uitgevoerd, is de tijd gekomen om de wijzigingen in het beleid te gaan doorvoeren 
die met deze wet beoogd worden. Dit proces, dat vanuit de rijksoverheid wordt gepromoot, wordt De 
Kanteling genoemd. De Kanteling van de Wmo is feitelijk een totale omwenteling in het denken over 
maatschappelijke ondersteuning en de rol van de burger en de gemeente hierin. De Kanteling richt 
zich op de doorontwikkeling van de Wmo-praktijk in een richting waarin meer dan nu de participatie 
(i.p.v. zorg), resultaten (i.p.v. voorzieningen) en maatwerk (i.p.v. protocollering) centraal staan.  
 
Het voorliggende voorstel behelst harmonisatie en nieuwe uitvoering van de huidige Wmo in de 
nieuwe gemeente Schagen. Hiernaast heeft het Rijk drie grote decentralisaties geagendeerd: WWnV, 
AWBZ-begeleiding en Jeugdzorg. De invoering is deels uitgesteld en/of controversieel verklaard. De 
inhoudelijke voorbereidingen lopen door, ook in de voorbereidingen van onze nieuwe gemeente.  Het 
voorstel dat voor u ligt zal te zijner tijd onderdeel uitmaken van de nieuwe inrichting van het sociale 
domein van de gemeente Schagen     

 



 
Beoogd effect 
Een gekantelde uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verwezenlijken 
waarin:  
1. het resultaat centraal staat en niet het verstrekken van voorzieningen;   
2. de participatie van mensen met een beperking wordt bevorderd; 
3. individueel maatwerk wordt gerealiseerd; 
4. compensatie van belemmeringen in eerste instantie wordt gevonden in de eigen kracht van 
mensen, in hun sociale omgeving en in algemene voorzieningen en pas indien blijkt dat langs deze 
weg niet kan worden voorzien in de benodigde ondersteuning van de burger zal gekeken worden naar 
een individuele voorziening.  
Het effect dat met De Kanteling beoogd wordt is dat het beroep op individuele voorzieningen, en 
daarmee de kosten, afneemt.  
 
Argumentatie 
De onder de werkgroep Welzijn HSZ ressorterende subwerkgroep Wmo 2 is belast met de 
voorbereiding van De Kanteling ten behoeve van de nieuwe gemeente Schagen. De eerste stap die 
moest worden gezet was het opstellen van een uitgangspuntennotitie en een plan van aanpak. 
 
Uitgangspuntennotitie  De Kanteling in de nieuwe gemeente Schagen;   
In de uitgangspuntennotitie worden de raad de volgende beslispunten voorgelegd:   
Beslispunt 1.  
De gemeenteraad van Schagen beschouwt De Kanteling als leidend principe voor de gemeente in de 
komende raadsperiode en geeft opdracht aan het college van Burgemeester en Wethouders om De 
Kanteling uit te werken voor de  nieuwe gemeente Schagen.  
Beslispunt 2.  
De gemeenteraad stelt zich ten doel een gekantelde uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) waarin:  

- het resultaat centraal staat en niet het verstrekken van voorzieningen;   

- de participatie van mensen met een beperking wordt bevorderd; 

- individueel maatwerk wordt gerealiseerd; 

- compensatie van belemmeringen in eerste instantie wordt gevonden in de eigen kracht van 
mensen, in hun sociale omgeving en in algemene voorzieningen en pas indien blijkt dat langs 
deze weg niet kan worden voorzien in de benodigde ondersteuning van de burger zal gekeken 
worden naar een individuele voorziening.  

Het effect dat met een gekantelde uitvoering van de Wmo wordt beoogd is dat het beroep op 
individuele voorzieningen, en daarmee de kosten, afneemt.  
Beslispunt 3.  
Teneinde een gekantelde uitvoering van de Wmo te kunnen verwezenlijken, dient het college de focus 
te richten op  de volgende activiteiten:  

- Het concipiëren van een gekantelde uitvoeringspraktijk waarin niet langer de claimbeoordeling 
en de voorziening, maar het voeren van het gesprek en het resultaat centraal staan.   

- Inzicht verkrijgen in de sociale kaart. 

- Het bepalen van de algemene voorzieningen die moeten worden ontwikkeld, uitgebreid of 
herijkt. 

- Het formuleren van een beleidsmatig en juridisch kader dat de gewenste ontwikkeling 
faciliteert en afdwingbaar maakt.  

- Het inzichtelijk maken van de kosten en baten van De Kanteling.   
 
Plan van Aanpak voor De Kanteling in de nieuwe gemeente Schagen 
Aan deze uitgangspuntennotitie is een plan van aanpak gehecht. In dit plan van aanpak wordt 
beschreven welke stappen gezet moeten worden om een gekantelde uitvoering van de  Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de nieuwe gemeente Schagen te verwezenlijken. Onder 
meer wordt ingegaan op de planning van de activiteiten die in het kader van De Kanteling moeten 
plaatsvinden: wanneer dienen de diverse producten die in het kader van De Kanteling moeten worden 
opgeleverd, gereed te zijn en welk bestuursorgaan (college of raad) dient wanneer over welk product 
een besluit te nemen.  
 
 



Alternatieven 
Er zijn in dit geval geen reële alternatieven voor handen. Niet kantelen is eigenlijk geen reële optie. 
Wil je als gemeente de bezuinigingen in de zorg en de gevolgen van de vergrijzing het hoofd kunnen 
bieden, dan is kantelen een must en geen keuze. Op dezelfde voet doorgaan betekent dat op den 
duur een budgettair neutrale uitvoering van de Wmo niet kan worden gewaarborgd.   

 
Financiën 
In oktober 2012 starten de werkzaamheden die erop gericht zijn inzicht te verschaffen in de potentiele 
omvang van de financiële effecten van De Kanteling. Dit dient te leiden tot de volgende resultaten:  

 opstellen van een realistische meerjarenprognose bij ongewijzigd beleid; 

 opstellen meerjarenraming Kanteling; 

 ramen van de besparingspercentages kosten individuele voorzieningen. 
Bovengenoemde resultaten zullen worden verwerkt in de programmabegroting.  
 
Communicatie: 
Alle ambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo, dienen over de 
uitgangspuntennotitie en het plan van aanpak te worden geïnformeerd. Tevens dienen deze 
documenten ter kennisgeving  te worden aangeboden aan de volgende partijen, namelijk  het platform 
Wmo Schagen en het maatschappelijke  middenveld waaronder Mee, Wonen Plus Welzijn etc.). In de 
maand september 2012 wordt de stuurgroep het communicatieplan ter vaststelling voorgelegd. In dit 
plan wordt beschreven op welke wijze de verschillende actoren, te weten de burgers, het 
maatschappelijk middenveld, de politiek, het management, de uitvoering, alsmede het platform Wmo 
over de kanteling worden geïnformeerd en hierbij worden betrokken. Ten slotte dient een persbericht 
te worden vervaardigd, waarin in het kort bijgaande documenten worden besproken.  
 
Bovengenoemde documenten zijn ter advisering voorgelegd aan de platforms Wmo c.q. adviesraden 
Wmo van de drie fusiegemeenten. De adviezen c.q. vragen of aanmerkingen van deze platforms c.q. 
adviesraden en de ambtelijke reactie hierop zijn neergelegd in een verslag dat als bijlage is gehecht 
aan dit voorstel. Van de vijf adviezen c.q. vragen of opmerkingen van de platforms c.q. adviesraden 
zijn twee adviezen (advies no. 1 en 2) overgenomen.   
 
 
De stuurgroep HSZ, 
Namens deze, 
 
De voorzitter,    De secretaris, 
 
Ir. C.J. Vriesman   Drs. N.H. Swellengrebel 


