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Voorwoord  

 

In hoofdstuk 1 van deze notitie wordt een korte schets gegeven van de 

totstandkomingsgeschiedenis van de Wmo. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de drie 

majeure decentralisatietrajecten die op de planning staan: de invoering van één regeling 

voor de onderkant van de samenleving, de overheveling van de functie begeleiding  en de 

decentralisatie van de jeugdzorg. Deze decentralisatietrajecten komen te zijner tijd via 

aparte beleidsnotities nog uitgebreid aan de orde en worden in deze uitgangspuntennotitie 

slechts even kort aangestipt. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de compensatieplicht. In 

hoofdstuk 4 worden de verschillende aspecten van De Kanteling nader belicht, waaronder 

het Gesprek, de verantwoordelijkheidsladder en de achttal resultaten. In hoofdstuk 5 wordt 

ingegaan op de gemeentelijke doelstellingen die in het kader van De Kanteling worden 

nagestreefd.  

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 realiseren. 

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.     
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Beslispunten  
 

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:  

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 wordt zoveel als mogelijk 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 zo nodig gekeken worden naar een individuele 

voorziening.  

Het effect dat met een gekantelde uitvoering van de Wmo wordt beoogd is een versterking 

van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de samenleving, waardoor 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.   

 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.   

 Het ontwikkelen van een communicatietraject: hoe informeren wij inwoners, 

maatschappelijke organisaties en uitvoerders over De Kanteling in de Wmo. 

 

  



5 

 

Hoofdstuk 1 Totstandkomingsgeschiedenis van de Wmo in vogelvlucht  
 

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot de invoering van 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007. Eén van die ontwikkelingen 

is de voortgaande vergrijzing van de bevolking, die ertoe leidt dat er steeds meer 

ouderen en hulpbehoevenden komen die een beroep doen op voorzieningen.  

Ter illustratie: op dit moment is de grijze druk 22 procent. Dit betekent dat op elke honderd 

potentiële arbeidskrachten 22 65-plussers zijn. Vijftig jaar geleden waren dit er nog 

veertien. Kort na 2012 is een versnelling in de toename van het aantal ouderen te 

verwachten. Vanaf dat jaar bereiken de eerste babyboomers van de naoorlogse 

geboortegeneratie de leeftijd van 65 jaar. Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt 

en zal zij hoogstwaarschijnlijk stabiliseren. De grijze druk zal dan 43 procent zijn, bijna het 

dubbele van nu1.   

 

Door een toenemend beroep op zorgvoorzieningen als gevolg van de vergrijzing kan worden 

geconstateerd dat deze voorzieningen steeds schaarser en dus duurder worden.  

De ontwikkeling dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens zijn, is ook een belangrijke 

trend. Tegelijk willen burgers maximale keuzevrijheid om de oplossingen te kiezen die 

passen bij hun leven.  

 

Hoewel er nog steeds veel mantelzorg en vrijwillige inzet verleend wordt, is 

burenhulp, familiehulp of vrijwilligerswerk in deze tijd niet meer altijd 

vanzelfsprekend. De vanzelfsprekendheid van het zelf voorzien, ook in financieel 

opzicht, in de nodige ondersteuning, hulpmiddelen of voorzieningen is minder 

geworden. 

 

In eerste instantie is de 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 die met deze wet beoogd worden te gaan doorvoeren. 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. 

                                                           
1
 Deze cijfers zijn afkomstig van de VNG.  
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Hoofdstuk 2 Drie majeure decentralisatieoperaties  
 

Het Rijk heeft drie majeure decentralisatietrajecten op stapel staan, namelijk de invoering 

van één regeling voor de onderkant van de samenleving (uit te voeren door de gemeenten, 

zie par. 2.1), de overheveling van de functie begeleiding (par. 2.2 ) en de decentralisatie 

van de jeugdzorg (par. 2.3). Deze decentralisatietrajecten komen via aparte beleidsnotities 

uitgebreid aan de orde en worden in dit hoofdstuk slechts op hoofdlijnen beschreven. Twee 

daarvan, de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de gemeenten 

en de decentralisatie van de jeugdzorg, hebben alles te maken met de Wmo. De 

derde, de Wet werken naar vermogen, heeft raakvlakken met de Wmo, maar staat er 

iets verder van af.  

 

Val kabinet Rutte 

Door de val van het kabinet op 23 april jl. is een onduidelijke situatie ontstaan over onder 

andere de exacte inhoud en invoerdatum van de verschillende wetten. Een regeringscrisis 

betekent onduidelijkheid voor lopende wetgevingstrajecten. Worden die controversieel 

verklaard of niet? Als dat zo is, wordt verdere behandeling gestaakt en doorgeschoven tot na 

nieuwe verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet. Op 25 mei is het zogenaamde 

lenteakkoord gesloten tussen de regeringspartijen van het demissionaire kabinet en drie 

oppositiepartijen. In dat akkoord zijn nieuwe besluiten genomen voor de komende jaren en 

eerder genomen besluiten weer teruggedraaid. In dit akkoord staan ook uitspraken over de 

drie decentralisatietrajecten. Dat biedt enige duidelijkheid, maar 100% is die nog niet. 

Bovendien kan een nieuwe regering na de verkiezingen weer andere besluiten nemen. 

Verderop in dit hoofdstuk wordt per decentralisatietraject aangegeven welke uitspraak 

hierover in het lenteakkoord is gedaan.  

 

2.1. De Wet werken naar vermogen  
Het kabinet heeft besloten tot de invoering van één regeling voor de onderkant van 

de arbeidsmarkt (WWB, WIJ, WAJONG en WSW) die erop gericht is zoveel mogelijk 

mensen te laten werken naar vermogen. De Wajong wordt gedecentraliseerd wat 

betreft de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgehandicapten. Het kabinet wil met 

minder geld meer mensen aan het werk helpen. In dat kader kondigt het kabinet 

bezuinigingen aan op de WSW, Wajong en op re-integratiemiddelen. Gemeenten worden 

in staat gesteld om meer mensen te laten werken door het ontschotten van de 

budgetten en de inzet van het instrument loondispensatie (tijdelijk werken onder het 

minimumloon). Welke gevolgen deze wet heeft voor de Wmo, bijvoorbeeld voor de 

inzet van uitkeringsgerechtigden in de zorg, moet blijken nadat meer bekend is over 

de inhoud van de wet. 

 

In het lenteakkoord staat dat de Wet werken naar vermogen controversieel is verklaard. Dat 

heeft grote impact: er blijven verschillende regimes bestaan voor mensen met 

arbeidsvermogen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De Wajong wordt niet beperkt tot 

mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en het UWV blijft verantwoordelijk 
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voor de uitvoering van deze wet. De indicatiestelling Wsw wordt niet aangescherpt. De 

efficiencykorting op de Wsw zal niet doorgaan en de herstructureringsfaciliteit van 400 

miljoen euro komt niet beschikbaar. Gemeenten krijgen niet de beschikking over het 

instrument loondispensatie. Er komt geen gebundeld participatiebudget. De verwachting is 

dat de eerder ingeboekte bezuinigingen niet zullen worden teruggedraaid.  

 

2.2.  De overheveling van de begeleiding 
In het regeerakkoord is opgenomen dat de functie begeleiding van de AWBZ overgeheveld 

wordt naar de gemeenten. Begeleiding valt uiteen in individuele begeleiding 

en groepsgewijze begeleiding (begeleiding in dagdelen, dagbesteding). De 

AWBZ-functie begeleiding was de afgelopen jaren volop in beweging, met als doel 

om de AWBZ terug te brengen tot de kern.  

 

Ongeveer 176.000 Nederlanders maakten op 1 januari 2011 gebruik van begeleiding 

uit de AWBZ. Zij moeten daar een indicatie voor aanvragen bij Bureau Jeugdzorg 

(18-) of het CIZ. BJZ en CIZ kennen indicaties voor begeleiding toe op grond van 

matige of ernstige beperkingen in de sociale redzaamheid, de mogelijkheid zich te 

bewegen of te verplaatsen, het psychisch functioneren, geheugen- en oriëntatiestoornissen 

of probleemgedrag. Cliënten die gebruik maken van begeleiding of dat tot voor kort deden, 

vormen een zeer gedifferentieerde groep. De grootste cliëntengroepen zijn cliënten met een 

psychiatrische aandoening, een verstandelijke handicap of een somatische beperking. 

De cliënten die momenteel begeleiding ontvangen zijn burgers met serieuze beperkingen; 

cliënten met lichte beperkingen hebben sinds de invoering van de Pakketmaatregel immers 

al hun aanspraak op zorg verloren. De overheveling geeft gemeenten de opdracht om zorg 

en ondersteuning aan deze cliënten te bieden.  

 

De grootste besparings- en verbetermogelijkheden zijn, aldus de VNG, te bereiken 

door de zorg meer in samenhang te organiseren met andere gemeentelijke voorzieningen 

en een groter beroep te doen op collectieve oplossingen, sociale netwerken 

en de eigen kracht van burgers. Dergelijke oplossingen moeten deels door zorgaanbieders 

worden ontwikkeld, maar ook moet samenwerking worden gezocht met welzijnsinstellingen 

en woningcorporaties.  

 

De decentralisatie van de begeleiding Awbz naar gemeenten per 1 januari 2013 gaat volgens 

het lenteakkoord niet door. Bovendien is het Wmo-wetsvoorstel controversieel verklaard. Het 

is dus aan het volgende kabinet om de besluitvorming weer in gang te zetten. Of en wanneer 

de Awbz-decentralisatie doorgaat is met de controversieelverklaring onzeker geworden. 

Toch verwacht de VNG dat de decentralisatie uiteindelijk doorgang zal vinden, er is een 

breed draagvlak voor. Maar wanneer dat plaats zal vinden en onder welke randvoorwaarden 

is onduidelijk. De voorbereidingen gaan intussen in aangepast tempo door, voor zover 

mogelijk. De contacten en lijnen met klanten en zorgaanbieders houden wij nadrukkelijk 

open. Dat is belangrijk omdat het hier gaat om voor klanten én zorgaanbieders ingrijpende 

veranderingen.” 
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2.3. Decentralisatie van de jeugdzorg 
De provinciale jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering, 

jeugd-ggz (Zorgverzekeringswet) en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte 

jeugd (AWBZ) worden overgeheveld naar gemeenten. Samen met de tijdelijke 

regeling Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) komt er één financiering en een nieuw 

wettelijk kader voor al deze vormen van ondersteuning en hulp aan kinderen en hun 

opvoeders. Het kabinet beoogt hiermee het volgende: 

 Realiseren van inhoudelijke en organisatorische veranderingen in het geheel va 

de jeugdzorg.  

 Terugdringen van de stijgende vraag naar gespecialiseerde zorg door de ‘hulp 

dichtbij’ eerder en sneller in te zetten. 

 Een structurele bezuiniging van € 300 miljoen. De eerste bezuiniging van 80 

miljoen euro staat ingeboekt voor 2015. 

Gemeenten moeten een robuust aanbod van ambulante, toegankelijke en laagdrempelige 

hulp opzetten. Ook moeten zij de jeugdbescherming (voogdijmaatregelen en 

jeugdreclassering) op regionale schaal organiseren en financieren. De VNG is voorstander 

van decentralisatie van de jeugdzorg, maar alleen als gemeenten daarbij 

voldoende middelen, beleidsvrijheid en uitvoeringsruimte wordt geboden. Over financiële 

aspecten van de decentralisatie is momenteel niet meer bekend dan de informatie 

uit het regeerakkoord. De decentralisatie van taken moet het rijk in 2016 structureel 

€ 300 miljoen aan bezuinigingen opleveren. Daarnaast wordt er een eigen bijdrage 

in de jeugdzorg ingevoerd. 

 
Over de decentralisatie jeugdzorg wordt in het lenteakkoord met geen woord gerept. Wel 

heeft de Tweede Kamer eind mei nog specifiek gesproken over dit traject; het is niet 

controversieel verklaard. Dit strookt ook met de grote consensus in gemeenteland over de 

rijksplannen voor de overheveling. Ook de VNG vond dat de decentralisatie van de Jeugdzorg 

onverkort moet doorgaan en niet controversieel moest worden verklaard. 

 
2.4. De gemeente als middelpunt van het sociale domein  
 

De gemeenten worden, als de drie majeure decentralisatietrajecten doorgang vinden, de 

belangrijkste spelers als het gaat om welzijn en ondersteuning in de meest brede zin: van 

jeugdgezondheidszorg, via jeugdzorg, leerplicht en het behalen van een startkwalificatie 

naar werk, naar inkomensondersteuning voor alle mogelijke kwetsbare 

doelgroepen. Welzijn en ondersteuning in alle facetten, financieel, qua voorzieningen, 

hulp bij het huishouden en begeleiding van iedereen met beperkingen, zolang 

iemand niet in een intramurale voorziening verblijft. Bij deze taakuitbreiding hoort een 

passende positie van de gemeente: namelijk centraal, als beleidsmaker, regievoerder, 

financier, opdrachtgever, uitvoerder en als de spin in het web. De gemeente 

gaat straks over zo ongeveer alle facetten van het sociale domein. Deze positie 

brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee, maar biedt een tot nu toe ongekend 

perspectief op de verwezenlijking van een integrale aanpak. 
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Hoofdstuk 3 Compensatieplicht  
 

De centrale doelstelling van de Wmo is het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid 

van alle burgers. Het gaat daarbij onder meer om de ondersteuning van mensen met een 

beperking. De Wmo is een kaderwet die veel ruimte laat aan gemeenten om hier binnen de 

lokale context invulling aan te geven. 

Een belangrijke vernieuwing in de Wmo is de introductie van de compensatieplicht. 

In tegenstelling tot de Wvg, één van de voorgangers van de Wmo, zijn gemeenten niet meer 

gebonden aan het verstrekken van een aantal omschreven voorzieningen, maar hebben de 

vrijheid om zelf keuzes te maken over de manier waarop zij (individuele) burgers 

ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving.  

Artikel 4 van de Wmo verplicht het college van burgemeester en wethouders om burgers met 

een beperking te compenseren op de volgende vier domeinen: 

• een huishouden kunnen voeren; 

• zich kunnen verplaatsen in en om het huis; 

• zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel; 

• medemensen kunnen ontmoeten en op basis hiervan sociale verbanden 

   kunnen aangaan. 

 

In de wet staat niet hoe de ondersteuning er uit moet zien. Wat telt is het resultaat. Over de 

manier waarop dit resultaat behaald wordt, gaat De Kanteling. Ook in de jurisprudentie zien 

we in toenemende mate het denken in resultaten terug. Het resultaat wordt niet alleen 

behaald door het bieden van (individuele)voorzieningen. Een arrangement kan voor een 

groot deel bestaan uit algemene voorzieningen. Kortom, artikel 4 impliceert dat het denken 

in een pakket (veelal individuele) voorzieningen kan worden losgelaten. Er moet immers 

meer naar creatievere oplossingen gekeken worden en niet alleen naar de oplossingen in het 

standaardvoorzieningenpakket.   
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Hoofdstuk 4 De Kanteling  
 
4.1. Uitgangpunten Kanteling  
Eind 2008 is vanuit ministerie het VNG-project ‘De Kanteling’ gestart. Het project is bedoeld 

om gemeenten te stimuleren op vernieuwende wijze invulling te geven aan de 

compensatieplicht zoals die in de Wmo is vastgelegd. Niet meer alleen denken in 

voorzieningen, maar kijken naar wat de burger echt nodig heeft, daar komt het heel in het 

kort op neer. Die nieuwe manier van werken wordt ‘kantelen’ genoemd. Een gekantelde 

manier van werken vergt van gemeenten én burgers een nieuwe benadering:  

 Gemeenten zullen meer tijd moeten nemen in het eerste gesprek met de klant. Het 

gesprek wordt meer vraag verhelderend, minder beoordelend.  

 Gemeenten én burgers moeten afstappen van de standaard voorzieningenlijst en alle 

mogelijkheden verkennen om een hulpvraag op te lossen. Hierbij staan behoud van 

regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.  

Om bovengenoemde reden werkt de VNG samen met de cliëntenorganisaties CG-raad, 

programma VCP en CSO. Voor gemeenten geldt ook dat zij de burger, Wmo-raden en lokale 

belangenorganisaties in dit proces dienen te betrekken.  

 

De Kanteling is gebaseerd op de volgende twee centrale uitgangspunten: 

• inhoudelijk: de verantwoordelijkheidsladder als basis voor Wmo-arrangementen. 

• procesmatig: resultaten en maatwerk in plaats van standaardvoorzieningen. 

 
De verantwoordelijkheidsladder  

Het centrale inhoudelijke uitgangspunt van De Kanteling wordt gevormd door de gedachte 

dat een herschikking wenselijk is in de verdeling van verantwoordelijkheid voor het 

compenseren van belemmeringen in de participatie. Onder de AWBZ en de Wvg – en ook in 

de eerste jaren van de Wmo – is een te centrale plaats ingeruimd voor door de overheid 

gefinancierde voorzieningen, waar mensen met beperkingen recht op hebben. De primaire 

verantwoordelijkheid voor hun participatie ligt echter niet bij de overheid maar bij hen zelf 

en bij hun sociale omgeving. Ook bredere maatschappelijke verbanden hebben een 

verantwoordelijkheid in de zorg voor mensen met een beperking. Pas als burger en 

maatschappij het samen niet redden komt de overheid in beeld. In eerste instantie kunnen 

burgers dan gebruik maken van tal van algemene voorzieningen. Pas als deze geen soelaas 

bieden, komen de individuele voorzieningen in beeld.  

Eigen kracht  

↓ 

Sociaal netwerk  

↓ 

Algemene voorzieningen  

↓ 

Lichte individuele voorzieningen    

↓ 

Zware individuele voorzieningen  
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Resultaten /maatwerk in plaats van standaardvoorzieningen  

Een ondersteuningsarrangement dat recht doet aan de individuele situatie van de klant én 

aan bovenstaande verantwoordelijkheidsladder, vraagt om interactie en maatwerk. De Wmo 

is geen set van standaardvoorzieningen en van de burger wordt niet verwacht dat hij (direct) 

een voorziening aanvraagt, maar dat hij zich meldt bij de gemeente met een 

participatieprobleem. Vertegenwoordigers van de gemeente en de burger gaan dan met 

elkaar in gesprek om dit probleem in kaart te brengen, het resultaat van de ondersteuning 

vast te stellen, oplossingen te verkennen en aan de hand van de verantwoordelijkheidsladder 

vast te leggen. Toetssteen van het aldus samengestelde arrangement is niet een 

protocollaire beoordeling van beperkingen en toewijzing van voorzieningen, maar de vraag 

of het arrangement volgens klant en gemeente zal leiden tot het (wettelijk bepaalde) 

resultaat: meedoen. Een arrangement kan voor een groot deel bestaan uit algemene 

voorzieningen. De resultaten worden derhalve niet alleen behaald door het bieden van 

individuele voorzieningen.  

 
4.2. De resultaten  
In het kader van De Kanteling worden door de VNG in samenwerking met CG-Raad en CSO 

modelverordening en –beleidsregels gemaakt, waarin wordt uitgegaan van een achttal 

resultaten: 

1. Iedere burger kan wonen in een schoon en leefbaar huis. 

2. Iedere burger kan wonen in een voor hem/haar geschikt huis. 

3. Iedere burger kan beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften. 

4. Iedere burger kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige 

            kleding. 

5. Iedere burger kan thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren. 

6. Iedere burger kan zich verplaatsen in, om en nabij het huis. 

7. Iedere burger kan zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel. 

8. Iedere burger heeft de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en 

deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. 

 

Bovendien biedt het denken in resultaten ruimte aan de ontwikkeling en innovatie van 

(nieuwe vormen van) hulp en ondersteuning. Het denken in resultaten en het verzinnen van 

creatievere oplossingen betekent dat het gesprek dat met de burger gevoerd wordt anders is 

dan alleen het bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voorziening. 

 

In de praktijk zien we dat burgers zich tot de gemeente wenden met de vraag een bepaalde 

voorziening te verstrekken. De gemeente moet dit als aanvraag beschouwen en binnen de 

wettelijke termijnen afhandelen. Echter om de daadwerkelijk zorgbehoefte van de burger 

helder te krijgen is eerst een gesprek noodzakelijk. Steeds meer gemeenten, zoals 

Doetinchem en Eindhoven, gaan ertoe over om de formele aanvraagprocedure in beginsel 

(bijvoorbeeld niet wanneer cliënt niet wil of bij herhalingsaanvraag) naar achter te schuiven 

en te starten met een verzoek voor een gesprek of een vraag om contact. Het is de kunst om 

tijdens het gesprek helder te krijgen waar de burger tegen aan loopt. Waar de behoeftes 

liggen. De daadwerkelijke indicatiestelling, waarbij onder andere gekeken wordt of de 
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beperkingen geobjectiveerd kunnen worden, volgt in een later stadium. Er wordt eerst naar  

maatwerk gestreefd.  

 

Het streven naar maatwerk voor iedereen verhoudt zich niet goed tot een sterk omlijnd en 

beperkt aanbod van voorzieningen. Een gekanteld voorzieningenaanbod is gevarieerd en 

flexibel. Immers, meer oog hebben voor de werkelijke vraag van de burger betekent minder 

gericht zijn op het beschikbare (kostbare) aanbod. Het startpunt moet steeds minder de 

aanvraag van een individuele voorziening zijn maar juist de melding van een situatie. Om tot 

maatwerkoplossingen te komen is het niet genoeg om gedetailleerd de situatie van de 

burger in kaart te brengen, maar betekent het ook dat er een gevarieerd repertoire aan 

voorzieningen voor handen moet liggen waardoor de gemeente in staat wordt gesteld om 

maatwerk te leveren. 

 
4.3.De oplossingen  
De oplossingen voor de burger kunnen gezocht worden in 5 categorieën, te weten: 

a. wettelijke voorliggende voorzieningen 

b. eigen kracht 

c. sociale omgeving 

d. algemene voorzieningen 

e. individuele voorziening 

 
Wettelijke voorliggende voorzieningen  

Het is wettelijk bepaald dat ondersteuning vanuit andere kaders zoals de AWBZ of de ZVW 

voorliggend zijn op ondersteuning vanuit de Wmo. 

 
Eigen kracht   

Door in eerste instantie te kijken wat de burger zelf kan en kan organiseren wordt gezocht 

naar oplossingen die dicht bij de burger staan. Hierdoor blijft de burger in zijn eigen kracht 

en betrokken in de samenleving. Om de maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen zou 

de burger zelfs ingezet kunnen worden ten behoeve van andere burgers.  

 
Sociale omgeving 

Wanneer de burger zelf niet in staat is de ervaren belemmeringen als gevolg van de 

vastgestelde beperking te compenseren, wordt een beroep gedaan op de sociale omgeving. 

Familieleden, partners, kinderen, vrienden en buren worden betrokken bij het wegnemen van 

belemmeringen. Afhankelijk van de aard van de belemmering en het netwerk zelf zijn deze 

goed of in mindere mate te betrekken bij het ondersteunen van de burger. Een mogelijk 

opbrengst van De Kanteling is dan ook dat de burger er in slaagt om samen met de 

gemeente meer zaken te laten regelen uit zijn eigen netwerk. 

 
Algemene voorzieningen  

Bij veel beperkingen kunnen algemene voorzieningen worden ingezet. Dit geldt met name 

voor beperkingen rondom mobiliteit, sociale contacten, de eigen woning of het verzorgen 

van een huishouden. In de Wmo kunnen we bijvoorbeeld denken aan vrijwillige 

vervoersvoorziening, ‘pools’ van vervoersvoorzieningen, eetpunten, dagbesteding, sociale 

alarmering, boodschappenservice en maaltijdservice. Goede algemene voorzieningen en een 
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slimme infrastructuur kunnen bijdragen aan het verminderen van ervaren belemmeringen en 

kunnen de noodzaak tot het inzetten van individuele voorzieningen beperken. Een mogelijk 

opbrengst van De Kanteling is dan ook dat vaker via goede algemene voorzieningen kan 

worden voorzien in de benodigde ondersteuning van de burger. Een belangrijke 

randvoorwaarde voor een optimaal pakket aan algemene voorzieningen is de aanwezigheid 

van een stevige sociaal-maatschappelijke infrastructuur. Laagdrempelige en algemeen 

toegankelijke voorzieningen bieden derhalve veel perspectief om op een betaalbare manier 

invulling te geven aan de compensatieplicht. In Nederland is er immers sprake van 

vergrijzing. Nederland groeit niet alleen, maar wordt ook steeds ouder.  

 
Individuele voorzieningen  

Als blijkt dat voorliggende voorzieningen, eigen kracht, de sociale omgeving en algemene 

voorzieningen geen ondersteuning kunnen bieden wordt gekeken naar een individuele 

voorziening. Teneinde de kosten op het gebied van de Wmo binnen de perken te houden is 

het zaak dat er dusdanig in de algemene voorzieningen geïnvesteerd wordt dat de druk op 

de  kostbare individuele voorzieningen afneemt. Het streven naar maatwerk vraagt om 

flexibiliteit van het aanbod. Hiervoor is een nauwe samenwerking met, en commitment van 

het netwerk (zorg- en welzijnsorganisaties) in de indicatiefase noodzakelijk.  

Resumerend kan worden gesteld dat in een gekantelde situatie: 

• eigen kracht, sociale netwerken en algemene voorzieningen vaker deel uit maken van 

arrangementen; 

• individuele voorzieningen maken minder vaak deel uit van arrangementen; 

• de burger ziet vaker af van een arrangement. 

 
4.4. De drie sporen van de Kanteling  
De Kanteling moet langs drie sporen worden vormgegeven: 

1. Invoering van ‘het Gesprek’ als centraal element in de uitvoering. 

2. (Door)ontwikkeling van Wmo-arrangementen op basis van de 

verantwoordelijkheidsladder. 

3. Vaststellen van verordening en beleidsregels gebaseerd op te behalen 

resultaten. 

 
4.4.1. Het gesprek  

Wanneer een burger (of iemand in zijn netwerk of een signalerende professional) vindt dat 

hij een probleem heeft waar hij zelf niet uitkomt zal hij zich (meestal) vroeg of laat ergens 

melden, al of niet via een ander. Bij dat eerste contact moet worden vastgesteld welk traject 

de burger zou kunnen volgen. Vervolgens zal in een dialoog worden vastgesteld wat de 

burger bedoelt en nodig lijkt te hebben om zijn probleem op te lossen. En zo komt hij 

uiteindelijk terecht in een arrangement op maat. Dit is een proces waarin zowel de burger als 

de gemeente een actieve rol hebben. Het gesprek verschilt op een aantal aspecten van de 

klassiek aanpak. In de eerste plaats mag worden verwacht dat er meer tijd nodig zal zijn om 

te komen tot een goede interactieve analyse van de ambitie en de behoeften van de klant.  

Hetzelfde geldt voor de tijd die nodig is om oplossingen te bedenken en door te spreken. Bij 

gebrek aan standaardarrangementen zal samen met de klant op maat moeten worden 

gezocht naar een passend en werkend arrangement. Het maatwerk van De Kanteling zit hem 

op het niveau van het arrangement. Dat wordt vormgegeven op basis van iemands 
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persoonlijke ambities, competenties en situatie. Samenstellende elementen van zo’n 

arrangement kunnen natuurlijk heel goed ‘standaard’ zijn. Ten derde zijn de competenties 

die van de medewerker worden gevraagd om een gesprek te voeren complexer dan die van 

de klassieke Wmo-consulent. Daarom mag verwacht worden dat een hoger opleidingsniveau 

nodig is. Daar staat tegenover dat in een gekantelde situatie vaker een arrangement zónder 

individuele voorzieningen tot stand komt. In deze gevallen kan formele claimbeoordeling 

achterwege blijven. Een kwalitatief (niet-financieel) effect van het gekantelde proces is dat 

burgers minder van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarnaast ligt het in de rede 

dat het gezamenlijke karakter van de zoektocht naar een passend arrangement en de 

grotere aandacht voor de situatie van de klant zal leiden tot een afname van het aantal 

bezwaarschriften. Ten slotte mag worden verwacht dat een arrangement dat middels het 

gesprek tot stand komt minder snel aan herziening toe zal zijn dan een klassiek tot stand 

gekomen arrangement.  

 

Resumerend kan worden gesteld dat in een gekantelde situatie: 

• meer tijd wordt besteed aan vraagverheldering; 

• meer tijd wordt besteed aan het doorspreken van oplossingen; 

• medewerkers een hoger functieniveau hebben; 

• er meer burgers zijn die geen aanvraag voor een individuele  

 voorziening indienen; 

• burgers minder bezwaar maken; 

• is de duurzaamheid van de arrangementen hoger. 

 
4.4.2. Het arrangement 

Een cruciaal onderdeel van De Kanteling is het uitbreiden van het voorzieningenaanbod in de 

gemeente. Om de beweging naar meer oplossingen in de sfeer van eigen kracht, sociale 

netwerken en algemene voorzieningen te kunnen maken, moeten er wel voorzieningen in 

deze sferen bestaan. Dat betekent dat gemeenten gericht moeten werken aan voorzieningen 

die zich richten op: 

• het bevorderen van eigen kracht, zoals empowerment en re-activering; 

• het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 

• het aanbieden van algemene voorzieningen, inclusief de daarvoor benodigde    

infrastructuur.  

Van belang is hierbij dat gemeenten deze trits expliciet ‘doordenken’ op elk van de acht 

resultaten. 

 
4.4.3. Juridisch/ verordening  

Het derde spoor van de Kanteling betreft het vastleggen van de nieuwe uitgangspunten in de 

Wmo-verordening, het Wmo-besluit en de bijbehorende beleidsregels.  
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Hoofdstuk 5  Invoeren van De Kanteling in de nieuwe gemeente 
Schagen 
 
5.1. Doel van het kantelingsproces in de nieuwe gemeente Schagen 
Het doel van het kantelingsproces is dat inwoners van de nieuwe gemeente Schagen 

ongeacht hun leeftijd of gezondheidssituatie, kunnen meedoen in de samenleving en zo lang 

mogelijk zelfstandig blijven wonen. We streven ernaar om oplossingen op maat te zoeken 

voor vragen en behoeften van mensen en niet meteen de oplossing te zoeken in een claim 

op een individuele voorziening. Een oplossing kan ook liggen in het sociale netwerk van 

mensen, in een algemene of collectieve voorziening.   

 

Het beoogde effect van dit kantelingsproces is kostenbesparing. Enerzijds zullen de kosten 

door de extra tijd die besteed wordt aan het Gesprek en het grotere bereik van de Wmo 

toenemen. Verondersteld wordt dat er per saldo een besparing te realiseren is omdat een 

deel van de burgers geen aanvraag zal indienen omdat er een andere adequate oplossing 

gevonden is, er minder bezwaar gemaakt wordt en de duurzaamheid van de arrangementen 

hoger is. In welke mate deze vooronderstelling uitkomt zal in de jaren 2013, 2014, 2015 en 

2016 blijken. 

 
5.2. Activiteiten in het kader van De Kanteling  
We kiezen er voor om ons te richten op zeven activiteiten: 

1. Juridische verankering van de Kanteling: aanpassen beleids- en juridisch kader Wmo 

(verordening, besluit en beleidsregels). 

2. Het implementeren van het ‘Gesprek’ in de nieuwe gemeentelijke organisatie.  

3. Inventarisatie: aansluiten bij wat er al is, wat er al gebeurt en ontwikkeld wordt op het 

terrein van maatschappelijke ondersteuning in dorpsgemeenschappen en wijken van de 

gemeente Schagen. Deze initiatieven en projecten moeten we beter in kaart brengen en 

benutten. 

4. Digitale sociale kaart: het vullen van een regionale, digitale, vraaggerichte sociale kaart.  

5. Scholing, training en communicatie: deskundigheidsbevordering van interne en externe 

consulenten en adviseurs over het gedachtegoed van ‘de kanteling’ en communicatie 

richting maatschappelijke organisaties 

6. Medewerking maatschappelijke partners: medewerking van welzijns- en zorgorganisaties, 

particuliere organisaties, woningcorporaties, bedrijfsleven, Wmo adviesraden etc. 

organiseren (zoveel mogelijk regionaal). 

7. Algemene voorzieningen: uitbreiding van bestaande of nieuwe algemene  

voorzieningen. 

 

Ad 1 Juridische verankering kanteling  

Om de nieuwe manier van denken en doen in de Wmo aan te passen, moet het beleids- en 

juridisch kader ook hierop aansluiten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 

overleg met landelijke cliëntenorganisaties (o.a. de CG-raad) een ‘gekantelde’ model 

verordening, besluit en beleidsregels in verband met (individuele) voorzieningen gemaakt. 

Deze regels geven een nieuwe invulling aan de zogenoemde compensatieplicht in de Wmo. 
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We willen deze modellen gebruiken om de huidige regelgeving met betrekking tot 

individuele voorzieningen aan te passen. 

 

Ad 2 Het ‘Gesprek’ 

Het voeren van gesprekken met burgers die ondersteuning aanvragen, is een 

onderdeel van de uitvoering. Het voeren van een gesprek is een heel wezenlijke stap 

om tot vraagverheldering te komen en de benadering en insteek van het gesprek zal 

anders worden dan we tot nu toe gewend waren. Het gekantelde gesprek met de burger 

staat voor: zorgvuldig onderzoek, een goede analyse, breed kijken, samen zoeken naar 

oplossingen. Het gaat om het afstappen van het claimdenken en het uitgaan van de eigen 

kracht en de eigen verantwoordelijkheid. Het gesprek met de burger vindt plaats nadat de 

burger zich gemeld heeft bij 't Loket met een ondersteuningsvraag. 

 

In het gesprek wordt in eerste instantie de hulpvraag verhelderd, waarna samen met 

de burger gezocht wordt naar oplossingen op maat. De oplossing kan liggen in een 

arrangement van diverse algemeen gebruikelijke, algemene en laagdrempelige collectieve 

voorzieningen, al dan niet aangevuld met een individuele voorziening. 

De resultaten van het gesprek tussen de burger en de gemeente worden vastgelegd 

in een verslag, dat door beide partijen ondertekend wordt. Wanneer blijkt dat alle 

voorliggende voorzieningen onvoldoende zijn om het probleem op te lossen, kan 

worden overgegaan tot het aanvragen van een individuele voorziening. 

 

In het gesprek met de klant moeten de volgende punten aan de orde komen: 

1. Doel van het gesprek 

2. Bevoegdheid gesprekspartner 

3. Problemen bij zelfredzaamheid en participatie 

4. Ervaren beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem 

5. Te bereiken resultaat 

6. Oplossingsmogelijkheden: 

- Inzet eigen kracht en mobiliseren / inzet eigen netwerk 

- Wettelijk voorliggende voorzieningen 

- Algemeen gebruikelijke voorzieningen 

- Collectieve of algemene voorzieningen 

- Individuele voorzieningen 

7. Het arrangement 

8. De afsluiting van het gesprek met het verslag 

9. Vervolgstappen 

 

Een vervolgstap van het gesprek kan zijn dat er een aanvraag wordt gedaan voor 

een individuele voorziening. Deze zal dan inhoudelijk, bijvoorbeeld via nader 

medisch onderzoek, beoordeeld moeten worden. Er zal dus eerst besproken moeten 

worden welk resultaat men wil bereiken en vervolgens de manier waarop, de 

oplossingsrichtingen. Het verslag dat wordt gemaakt is tevens de basis voor eventuele 

aanvragen en zal onverkort deel uit maken van het persoonsgebonden dossier. Er is dan 

reeds een grondig onderzoek gedaan naar de persoonlijke situatie. Het kunnen  voeren van 
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een goed gesprek betekent dan ook dat de gespreksvoerder goed op de hoogte moet zijn 

van alle mogelijke oplossingen, doorverwijsmogelijkheden, de sociale kaart.  

 

Ad 3. Digitale sociale kaart Schagen  

Er zijn al diverse sociale kaarten in gebruik. Vaak zijn deze productgericht, en bieden een 

globaal overzicht van instellingen, producten en organisaties. We willen graag een regionale 

digitale sociale kaart, die de verbinding legt tussen de compensatieplicht in de Wmo en de 

mogelijkheden voor ondersteuning. Alle maatschappelijke en particuliere organisaties en 

initiatieven kunnen in deze sociale kaart opgenomen worden. We willen een vraaggerichte 

sociale kaart die naar oplossingen zoekt die aansluit bij de persoonlijke situatie en de 

behoeften van een inwoner. Het kan alle betrokkenen helpen die een oplossing zoeken, 

zonder dat meteen een beroep op de overheid gedaan wordt. 

 

Ad 4. Scholing, training en communicatie 

Om de nieuwe manier van denken en doen ‘tussen de oren te krijgen’, is scholing, training 

en communicatie nodig. We denken aan twee vormen van scholing en training, een lichte en 

een zwaardere. De lichte vorm richt zich op ouderenadviseurs, vrijwilligers, welzijnswerkers, 

etc. die op de hoogte moeten zijn van de inhoud van ‘de kanteling’ en de aanwezige 

algemene/collectieve voorzieningen. De zwaardere vorm richt zich op functionarissen die 

het gesprek met inwoners voeren over de compensatie van hun beperkingen en alle 

mogelijke oplossingen hiervoor. Daarnaast is een uitgebreid communicatietraject nodig om 

zo veel mogelijk inwoners en maatschappelijke organisaties te informeren over ‘de 

kanteling’ in de Wmo. 
 

Ad 5. Medewerking maatschappelijke organisaties 

We moeten alle organisaties die actief zijn op het terrein van de Wmo enthousiast krijgen om 

mee te gaan met ‘De Kanteling’. Maatschappelijke organisaties kunnen enerzijds een 

intermediaire rol vervullen binnen de Wmo. Daarnaast kunnen ze aanbieder zijn van 

voorliggende voorzieningen. In veel organisaties zijn vrijwilligers al actief of komen 

beschikbaar die taken (willen) uitvoeren op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. 

We willen afspraken maken over hun rol bij ‘de kanteling’ met: 

- welzijns- en zorgorganisaties; 

- religieuze organisaties; 

- woningcorporaties en woningbeheerders; 

- belangenorganisaties, patiënten- en cliëntenorganisaties. 

 

Deze organisaties moeten we intensief betrekken bij voorlichting, communicatie en 

eventueel scholing van hun vrijwilligers over De ‘Kanteling’. Hoe meer maatschappelijk 

draagvlak er is voor een andere manier van denken en werken in de Wmo, hoe meer we onze 

doelen en resultaten zullen bereiken. 

 

Ad 6. Uitbreiding algemene en collectieve voorzieningen 

Met aanbieders en leveranciers van zorg en welzijnsdiensten moeten we werken aan meer 

oplossingen in algemene en collectieve diensten en voorzieningen. Een individuele 

voorziening is pas aan de orde als er geen algemene/collectieve dienst of voorziening 
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beschikbaar is. Sommige aanbieders en welzijnsorganisaties hebben al dergelijke diensten of 

voorzieningen al dan niet met inzet van vrijwilligers ontwikkeld. We willen hen stimuleren 

om hiermee verder te gaan. De gemeenten hebben hier een belangrijke en sturende rol als 

opdrachtgever van de door hen gesubsidieerde welzijnsinstellingen door gerichte inzet van 

het subsidie-instrument. Alle instellingen op het gebied van zorg en welzijn zullen zich 

steeds meer moeten richten op nieuwe algemene/collectieve diensten en voorzieningen in 

plaats van zich te richten op uitsluitend individuele oplossingen. 
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Plan van Aanpak voor De Kanteling  

in de nieuwe gemeente Schagen 

 
1.1  De doelstellingen en resultaten die worden nagestreefd  
De nieuwe gemeente Schagen stelt zich ten doel een gekantelde uitvoering van de Wmo te 

realiseren 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 wordt gevonden in de eigen kracht van mensen, in    

hun sociale omgeving en in algemene voorzieningen.  

 

Teneinde een gekantelde uitvoering van de Wmo te kunnen verwezenlijken, dienen de 

volgende activiteiten te worden verricht:  

1. Het concipiëren van een gekantelde uitvoeringspraktijk waarin niet langer de   

claimbeoordeling en de voorzieningen, maar het voeren van het gesprek en de 

resultaten centraal staan.   

2. Het inzichtelijk maken wat er zoal gebeurt en ontwikkeld wordt op het terrein van 

maatschappelijke ondersteuning in dorpsgemeenschappen en wijken van de 

gemeente Schagen 

3. Het bepalen van de alternatieve voorzieningen die moeten worden ontwikkeld, 

uitgebreid of herijkt. 

4. Het formuleren van een beleidsmatig en juridisch kader dat de gewenste 

ontwikkeling faciliteert en afdwingbaar maakt.  

5. Inzichtelijk maken van de kosten en baten van de kanteling.   

6. Het ontwikkelen van een communicatietraject: hoe informeren wij inwoners, 

maatschappelijke organisaties en uitvoerders over ‘De Kanteling’ in de Wmo. 

 

De resultaten zijn:   

I. een beschrijving van de gekantelde uitvoeringspraktijk en de stappen die gezet 

moeten worden om de huidige uitvoeringspraktijk daartoe te transformeren. De 

volgende aspecten dienen aan de orde te komen:  

 de organisatiestructuur van de Wmo (intern en extern)  

 de werkprocessen 

 de benodigde formatie 

 competentieprofiel  

 het opleidingsprogramma 

 eventuele aanpassing van de applicaties  

 het in kaart brengen van de formatieve gevolgen 
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II. een regionale, digitale en vraaggerichte sociale kaart die aansluiting zoekt bij de 

persoonlijke situatie en de behoeften van de inwoner.   

 

III. Een beschrijving van de te realiseren algemene voorzieningen, het volume waarin 

zij nodig zijn en de waarop zij worden gerealiseerd. De volgende aspecten dienen 

aan de orde te komen:  

 welke algemene voorzieningen moeten worden gerealiseerd, uitgebreid of 

herijkt;     

 het volume dat bij desbetreffende algemene voorziening gewenst is; 

 welke instelling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de desbetreffende  

algemene voorziening; 

 de wijze waarop deze voorzieningen worden gerealiseerd: inkoop of 

subsidiering; 

 in kaart brengen van de kosten van de nieuwe te realiseren algemene 

voorzieningen. 

 

IV. Opleveren van het volgende beleidsmatige en juridische kader: 

 het beleidsplan Wmo 2013-2017  

 de gekantelde Wmo –verordening 

 het gekantelde Wmo-besluit  

 de gekantelde beleidsregels  

 

V. Opleveren van een communicatieplan, waarin beschreven wordt 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.         

 

VI. Inzicht verschaffen in de potentiele omvang van de financiële effecten van De 

Kanteling: 

 opstellen van een realistische meerjarenprognose bij ongewijzigd beleid; 

 opstellen meerjarenraming Kanteling; 

 ramen van de besparingspercentage kosten individuele voorzieningen. 
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1.2. Planning ambtelijke voorbereiding  
Ter voorbereiding van de gemeentelijke fusie zijn diverse ambtelijke werkgroepen ingesteld.  

Deze werkgroepen bereiden de producten voor. Ze ontvangen hun opdrachten van de 

projectgroep. De werkgroep stelt een projectplan op waarvoor de projectgroep een format 

meegeeft. Het projectplan behoeft de goedkeuring van de projectgroep. De werkgroepen 

houden zich bezig met harmonisatie van de werkprocessen en procedures, harmonisatie van 

systemen, harmonisatie van de financiën en harmonisatie van beleid en regelgeving.  

 

De werkgroep Welzijn heeft de taak om het beleid op het terrein van welzijn en onderwijs te 

0harmoniseren. Onder deze werkgroep ressorteren diverse subwerkgroepen die zich 

bezighouden met de harmonisatie van de specifieke beleidsonderdelen. De subwerkgroep  

Wmo 2 heeft de taak De kanteling van de Wmo voor te bereiden. Voornoemde subwerkgroep 

houdt de volgende planning aan.  

 

Activiteit  Start 

activiteit  

Afronding 

activiteit  

Het beschrijven van een gekantelde uitvoeringspraktijk.  3 april 

2012 

15 augustus  

2012  

Het vervaardigen van een regionale, digitale sociale kaart.   1 oktober 

2012 

1 maart  

2013 

Een beschrijving van de te realiseren algemene voorzieningen, 

het volume waarin zij nodig zijn en de wijze waarop zij worden 

gerealiseerd. 

1 oktober 

2012  

1 augustus 

2013  

Het vervaardigen van een gekantelde Wmo–verordening. 2 januari 

2012  

1 oktober  

2012 

Het vervaardigen van een gekanteld Wmo-besluit.  2 januari 

2012  

1 oktober 

2012 

Het vervaardigen van gekantelde beleidsregels.  2 januari 

2012  

1 oktober 

2012 

Het vervaardigen van een beleidsplan Wmo 2013-2017 1 oktober   

2012 

1 juli 2013  

Het in kaart brengen van de financiële effecten van De 

Kanteling. 

1 oktober 

2012  

1 september 

2013 

Het vervaardigen van een communicatieplan.  1 juli  

2012  

1 september    

2012  
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1.3. Besluitvormingsproces in het kader van De Kanteling  

 

Het juridische kader, namelijk de verordening, de beleidsregels en het financieel besluit, 

heeft de status ‘nieuw beleid’ gekregen, waarvan de ambtelijke voorbereiding en de daarop 

volgende politieke besluitvorming voor 1 januari 2013 moet hebben plaatsgevonden. De 

gekantelde verordening dient te wordt vastgesteld door de  raad; de beleidsregels en het 

financieel besluit door het college.  

 

De gekantelde verordening volgt blijkens de ‘Handleiding producten voor de raad’ de 

volgende route: 

Subwerkgroep Wmo 2    

↓ 

Werkgroep Juridische Zaken  

↓ 

Projectgroep    

↓ 

Stuurgroep  

↓  

Fusieraad Nieuw college    

↓  

Nieuwe raad  

 
De beleidsregels en het financieel besluit volgen blijkens ‘Handleiding producten voor  het 

college’ de volgende route:  

Subwerkgroep Wmo 2    

↓ Uiterlijk 16 augustus 2012 

Projectgroep     

↓ 

Stuurgroep   

↓ 

Werkgroep Juridische Zaken  

↓  

Nieuw college    

 
Het beschrijven van de gekantelde uitvoeringspraktijk heeft de status ‘onuitstelbaar’ 

gekregen en dient dus voor 1 januari 2013 te zijn gerealiseerd. Het vaststellen van de 

gekantelde uitvoeringspraktijk Wmo is een collegebevoegdheid. Dit stuk volgt blijkens de 

‘Handleiding producten voor het college’ de volgende route.   

 

Subwerkgroep Wmo 2    

↓ Uiterlijk 16 augustus 2012 

Projectgroep     

↓ 

Stuurgroep   
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↓ 

Werkgroep Juridische Zaken  

↓  

Nieuw college    

 
Het beleidskader, namelijk het beleidsplan Wmo 2013-2017, heeft eveneens de status 

‘nieuw beleid’ gekregen, met dien verstande dat de besluitvorming hierover pas na de fusie, 

halverwege het jaar 2013, plaatsvindt. De ambtelijke voorbereidingen gaan al wel  voor 1 

januari 2013, namelijk in oktober 2012, van start. Mutatis mutandis geldt dit voor het 

vervaardigen van de digitale sociale kaart, het in kaart brengen van de financiële effecten van 

De Kanteling en de beschrijving van de te realiseren algemene voorzieningen. Het vaststellen 

van het beleidsplan Wmo en de meerjarenraming (financiële effecten van De Kanteling) is 

overigens een bevoegdheid die toekomt aan de raad. De vaststelling van de overige 

documenten, waaronder de digitale sociale kaart, is evenwel voorbehouden aan het college. 

Duidelijk moge zijn dat de nieuwe raad c.q. het nieuwe college  zich over deze dossiers gaat 

buigen.   

 
1.4.Planning politieke besluitvorming De Kanteling  
In onderstaand schema staat vermeld  wanneer de besluitvorming door  het daartoe 

bevoegde orgaan dient plaats te vinden.  

Product  Nov. 

2012  

Dec.  

2012 

Jan. 

2013 

Feb. 

2013 

Mrt. 

2013 

Apr.  

2013 

Mei 

2013  

Juni  

2013 

Aug 

2013 

Sept 

2013 

Nov. 

2013  

Gekantelde 

uitvoeringspraktijk  

           

Digitale Sociale Kaart            

Beschrijving 

Algemene 

Voorzieningen  

           

Wmo-verordening             

Wmo-besluit            

Beleidsregels Wmo            

Beleidsplan Wmo             

Financiën             

Communicatieplan             

Grijs= besluit door de nieuwe raad; Zwart= besluit door het nieuwe college van B&W     


