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Samenvatting 
De uitvoering van de Wmo is in 2013 goed gegaan. Er is één klacht binnengekomen bij het Wmo-
loket. Het Wmo-loket heeft 395 aanvragen binnen gekregen waaronder 39 aanvragen voor een 
gesprek. Van de 356 andere aanvragen is 94% binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De 
consulenten stellen bijna altijd zelf de indicatie. Er is drie keer advies gevraagd aan een extern 
adviesbureau. Van de 356 aanvragen zijn er 334 toegekend, 6 afgewezen en 16 aanvragen zijn 
ingetrokken. Er wordt weinig gebruikt gemaakt van de mogelijkheid van het persoonsgebonden 
budget (Pgb). De meeste mensen met een Wmo-voorziening zijn 75 jaar of ouder. 
Verhoudingsgewijs zijn het er wel minder dan in 2012, respectievelijk 63% en 61 % van het totaal 
aantal mensen. Vervoersvoorzieningen worden het meest verstrekt, gevolgd door hulp bij het 
huishouden. 
Cliënten maken sporadisch gebruik van het fysieke Wmo-loket. Wel is er veel telefonisch contact en 
ook maken cliënten gebruik van het aanvraagformulier. De huisbezoeken worden zeer op prijs 
gesteld. 
De Wmo-raad heeft in 2013 vijf adviezen uitgebracht, waaronder twee keer vanuit deelname in een 
regionale klankbordgroep. De adviezen hebben in meer of minder mate geleid tot aanpassing van 
het voorgenomen beleid.  

1. Inleiding 
Hier treft u de evaluatie aan van de verstrekking van Wmo-voorzieningen over het jaar 2013. Deze 
evaluatie gaat over de verstrekking van individuele voorzieningen en de participatie van burgers bij 
het beleid. Voor het overige Wmo-beleid dat beschreven is in de Wmo-beleidsnota maken wij een 
uitvoeringsnota met een evaluatie over het afgelopen jaar. Deze uitvoeringsnota wordt separaat 
aangeboden.  
Voor de evaluatie van de uitvoering hebben wij gebruik gemaakt van informatie uit het Wmo-loket 
en van informatie van diverse organisaties zoals het Centraal administratiekantoor (CAK) en de 
zorgaanbieders. 
In deze evaluatie gaan wij in op de resultaten van het Wmo-loket, hulp bij het huishouden, het 
persoonsgebonden budget, de eigen bijdrage en participatie. Wij gaan niet in op de financiële 
resultaten omdat hiervoor in het kader van de budgetcyclus andere verantwoordingsmomenten 
gelden.  

2. Cliënttevredenheid 
In 2013 hebben wij het wettelijk verplichte tevredenheidsonderzoek Wmo gehouden onder 
mantelzorgers. U ontvangt de resultaten hiervan separaat. 
 

3. Het Wmo-loket 
De meeste mensen met een ondersteuningaanvraag nemen telefonisch contact op met de gemeente. 
De consulenten bespreken met deze cliënten in het kort de situatie en maken een afspraak voor een 
ondersteuningsgesprek bij de mensen thuis, ‘het keukentafelgesprek’. In dit gesprek bespreken de 
consulenten de ondersteuningsvraag met de aanvrager en helpen met het vinden van de juiste 
oplossing. Als tijdens het huisbezoek blijkt dat er een individuele voorziening nodig is om het 
probleem op te lossen wordt hiervoor een aanvraagformulier ingevuld en ondertekend door de 
aanvrager. Een aantal mensen heeft zelf al een aanvraagformulier ingevuld en opgestuurd naar de 
gemeente. Met deze mensen wordt ook een ondersteuningsgesprek gevoerd.  
Uitzonderingen worden gemaakt voor cliënten die goed bekend zijn bij het Wmo-loket en waarvan 
de situatie niet is gewijzigd of naar verwachting is gewijzigd. Van deze mensen wordt de aanvraag 
voor een voorziening direct in behandeling genomen. 
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3.1 Aanvragen 
In 2012 zijn er totaal 395 aanvragen om ondersteuning ingediend. In 2011 waren dit er totaal 538. 
Deze verhoging is te verklaren doordat er in 2012 170 herindicaties voor hulp bij het huishouden 
zijn geweest. Als we de herindicaties buiten beschouwing laten zijn er ongeveer 27 aanvragen meer  
gedaan dan in 2012. In tabel 1 staat het aantal aanvragen per soort Wmo-voorziening aangegeven en 
tevens is aangegeven of de aanvraag binnen de wettelijke AWB-termijn is afgehandeld. In de tabel is 
ook ‘Gesprek’ weergegeven. Dit zijn ondersteuningsvragen die niet hebben geleid tot een 
individuele voorziening maar waarvoor wel een ondersteuningsgesprek heeft plaatsgevonden.  
 
Tabel 1: Aantal aanvragen en doorlooptijden per soort Wmo-aanvraag (bron: GWS4All).  

 Aantal aanvragen Doorlooptijden 
AWB¹ termijn    >AWB termijn  

Gesprek        (39) --² --² 
Rolstoelen 50 43 7 
Vervoersvoorzieningen 133 127 6 
Woonvoorzieningen 66 56 10 
Hulp bij het huishouden 98 98 0 
Gehandicaptenparkeerkaart 8 8 0 
Gehandicaptenparkeerplaats 1 1 0 
Totaal aantal aanvragen 356 (395) 333 (94 %) 23 (6 %) 
¹ AWB= Algemene Wet Bestuursrecht 
² Hier is geen AWB-termijn. De AWB-termijn gaat pas in als er een aanvraag voor een individuele voorziening is gedaan. 
 

De eerste wettelijke termijn om een aanvraag af te handelen is 8 weken. Deze afhandelingtermijn 
kan worden opgeschort met een redelijke termijn. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de aanvraag 
ingewikkeld is en er diverse voorzieningen gepast en uitgetest moeten worden voordat een 
voorziening definitief kan worden toegekend. Of als bepaalde informatie van een behandelend arts 
niet geleverd wordt. Voor Gesprek geldt geen AWB-termijn. De doorlooptijden zijn gelijk aan die 
van 2012.  

3.2 Indicaties 
Om voor een voorziening zoals een rolstoel of hulp bij het huishouden in aanmerking te komen 
moeten cliënten een indicatie hebben. De indicaties worden vrijwel altijd door de Wmo-consulenten 
van de gemeente gesteld. Bij medische vragen, meervoudige problematiek of andersoortige 
ingewikkelde aanvragen wordt een indicatieadviesbureau ingehuurd.  
Een indicatie wordt op basis van het keukentafelgesprek gesteld. Soms worden er indicaties in de 
spreekkamers van het loket of telefonisch gesteld. Het gaat in deze gevallen over eenvoudige 
aanvragen zoals een aanpassing van een bestaande voorziening. 
Tijdens de gesprekken worden specifieke vragen gesteld waardoor duidelijk wordt welk probleem 
iemand ervaart. Aan de hand hiervan wordt naar een oplossing gezocht.  
In 2013 zijn drie aanvragen om advies doorgestuurd naar een indicatieadviesbureau. Deze 
aanvragen zijn buiten de AWB-termijn afgehandeld.  
 

3.3 Resultaat van de aanvragen 
In onderstaande tabel is te zien dat van de 356 aanvragen er 334 zijn toegekend, 6 aanvragen zijn 
afgewezen en 16 aanvragen zijn ingetrokken. Er zijn verschillende redenen dat mensen een 
aanvraag intrekken. Dat kan onder andere komen doordat cliënten zijn geïnformeerd door de 
consulent over een voorliggende voorziening en deze geschikt is om het probleem op te lossen. 
Ook kan het zijn dat cliënten vanwege de eigen bijdrage overgaan tot het zelf aanschaffen van de 
voorziening of de erfgenamen trekken een aanvraag in vanwege het overlijden van de aanvrager.  
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Tabel 2: resultaat van de aanvragen per soort voorziening (bron: GWS4all). 

 Afgehandeld Toegekend Afgewezen Ingetrokken 
Melding 39 - - - 
Hulp bij het huishouden 98 93 2 3 
Rolstoelen 50 48 - 2 
Vervoersvoorzieningen 133 131 1 1 
Woonvoorzieningen 66 53 3 10 
Gehandicaptenparkeerkaart 8 8 - - 
Gehandicaptenparkeerplaats 1 1 - - 
Totaal 395 334 6 16 
 

3.4 Populatie Wmo 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de leeftijdopbouw, per 31 december 2013, 
van de Wmo-cliënten per soort Wmo-voorziening. Er worden alleen percentages gegeven omdat 
absolute getallen niet voorhanden zijn. Het gaat hier om alle cliënten die een Wmo-voorziening 
hebben per 31 december 2013, ook de cliënten die de voorziening voor 2013 hebben gekregen. 
In de tabel is te zien dat bijna 61%van de cliënten met een Wmo-voorziening 75 jaar of ouder is. 
Dat is iets lager dan in 2012, toen was het 63%.  
 
Tabel 3: leeftijdsopbouw cliënten per 31 december 2013, per soort Wmo-voorziening (bron: GWS4All). 

 <18 jaar 18-30 jaar 30-55 jaar 55-75 jaar >75 jaar 
Vervoersvoorzieningen 1,0% 0,6% 3,5% 13,7% 30,7% 

Woonvoorzieningen 0,5% 0,3% 1,8% 6,9% 10,8% 

Rolstoelen 0,3% 0,1% 1,1% 4,0% 5,7% 

Hulp bij het huishouden 0,0% 0,0% 0,9% 4,6% 13,5% 

Totaal gemiddelde 1,8% 1,0% 7,3% 29,2% 60,7% 

 

4. Hulp bij het Huishouden 
Voor Hulp bij het Huishouden (HbhH) hebben wij met acht zorgaanbieders een contract gesloten. 
Bij deze aanbieders kan de gemeente drie producten afnemen, te weten HbhH 1, HbhH 2 en 
HbhH 3. Bij HbhH 1 worden huishoudelijke werkzaamheden uitgevoerd zoals stofzuigen en 
daarnaast moet de zorgverlener kunnen signaleren of deze vorm van HbhH voldoende is. Bij 
HbhH 2 doet de zorgverlener daarnaast de organisatie van het huishouden en moet de zorgverlener 
kunnen signaleren hoe de gezondheids- en sociale situatie van de cliënt is. HbhH 3 wordt ingezet als 
het huishouden ontregeld is bijvoorbeeld ten gevolge van psychische problemen of een 
verstandelijke beperking van de cliënt. In bijlage 1 staan de productspecificaties. 
Cliënten mogen zelf kiezen van welke zorgleverancier zij de hulp willen ontvangen. In 2013 is er bij 
zes leveranciers zorg afgenomen. De verdeling van cliënten naar soort product bij de 
zorgaanbieders is in tabel 4 weergegeven. Het aantal cliënten is het aantal unieke personen dat in 
2013 zorg heeft gekregen.  
 
Tabel 4: Aantal cliënten per zorgaanbieder uitgesplitst naar product (bron: Wmo monitor, 12 maart 2014).  

Zorgaanbieder 
 

Klanten3 Uren 

Stichting Wonen met Zorg 2 306 (0,8%)  
Tzorg 4 41 (0,1%) 
Stichting Thuiszorg Diakonie 4 337 (0,9%) 
Viva!  Thuiszorg IJmond 83 8.837 (23,8%) 
TSN - Thuiszorg Service 
Nederland 220 27.632 (74,4%) 
Omring 1 2 (0,0%) 

Totaal 314 37.155 (100%) 
3 Het totale aantal personen dat zorg ontvangt van een zorgaanbieder komt niet overeen met het totale aantal aanvragen uit tabel 2 omdat cliënten een meerjaren indicatie kunnen 
hebben en dit jaar dan wel zorg hebben ontvangen maar dit jaar geen aanvraag hebben ingediend omdat hun indicatie in 2012 of eerder is ingegaan. 
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Totaal is er in Waterland 37.155 uur zorg verleend in 2013, 31.305 uur HbhH 1 en 5.850 uur 
HbhH 2. Er is in 2013 geen HbhH 3 verleend. Het totaal aantal uren is lager dan in 2012, toen is er 
37.414 uur zorg verleend. 
   

5. Persoonsgebonden budget 
In 2013 waren er 17 mensen met een Persoonsgebonden budget (Pgb) voor hulp in het huishouden. 
Daarnaast is er een Pgb verstrekt voor een vervoersvoorziening.  
 

6. Eigen bijdragen 
Sinds 1 juli 2011 betalen de cliënten voor alle individuele Wmo-voorzieningen, met uitzondering 
van rolstoelen en aanpassingen aan huurwoningen, een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is 
inkomensafhankelijk. Het opleggen en het innen van de eigen bijdrage verloopt via het Centraal 
administratiekantoor (CAK). Het CAK doet dit ook voor de AWBZ. Deze eigen bijdrageregelingen 
zijn aan elkaar gekoppeld. Hierbij gaat de Wmo voor op de AWBZ. Dit betekent dat mensen die 
hun maximale eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening betalen en ook AWBZ-zorg ontvangen 
hiervoor geen eigen bijdrage meer betalen. Als zij nog niet hun maximale eigen bijdrage betalen 
voor de Wmo dan betalen zij voor AWBZ-zorg nog wel een eigen bijdrage totdat het maximum is 
bereikt.  
125 cliënten met een voorziening of een Pgb betaalden een eigen bijdrage en 304 cliënten met hulp 
bij het huishouden. Totaal is er in 2013 voor € 266.953,- aan eigen bijdrage opgelegd aan cliënten, 
waarvan € 100.242,- voor voorzieningen (bron: Wmo-monitor, 12 maart 2014).  

7. Klachten 
In 2013 is er een klacht ingediend bij het Wmo-loket. Deze klacht ging over het aanvullend 
openbaar vervoer. Met de indiener van de klacht heeft een gesprek plaatsgevonden. Er zijn 
afspraken gemaakt en de indiener van de klacht heeft aangegeven tevreden te zijn met de 
afhandeling van de klacht.  
Cliënten die een voorziening of hulp hebben ontvangen worden enkele weken na de verstrekking 
gebeld door de consulent die hun aanvraag heeft afgehandeld. In dit nazorggesprek komt aan de 
orde of de voorziening of hulp voldoet, (mee) helpt om het probleem op te lossen en of er nog 
andere vragen zijn. Als er iets niet in orde is met de voorziening, dienst of de leverancier dan 
zorgen de consulenten dat dit wordt opgelost. Cliënten waarderen deze manier van werken en 
krijgen ook een band met de consulenten waardoor ze snel contact opnemen met het Wmo-loket 
als er iets niet in orde is. Mogelijk is dit een verklaring dat er maar een klacht is ingediend.  

8. Participatie 
In de Wmo is participatie, het betrekken van burgers bij het beleid, een belangrijk onderdeel. In 
Waterland wordt dit op diverse manieren gedaan. Dit is afhankelijk van het onderwerp. In 2013 
bestond de participatie uit de betrokkenheid van de Wmo-raad bij de beleidsvoorbereiding. 

8.1 Wmo-raad 
In 2013 heeft de Wmo-raad afscheid genomen van mevrouw Adema, lid namens de doelgroep 
‘Mensen met een psychische beperking’ en van de heer Commandeur, lid namens de doelgroep 
‘Mantelzorgers en Vrijwilligers’. Mevrouw Adema moest afscheid nemen vanwege het aflopen van 
haar zittingstermijn. De heer Commandeur heeft vanwege persoonlijke omstandigheden afscheid 
genomen van de Wmo-raad. Mevrouw Adema is opgevolgd door mevrouw Rasch en de heer 
Commandeur door de heer Visser.  
 
 
 



 7

De Wmo-raad heeft in 2013 zeven keer vergaderd en heeft het college geadviseerd over: 
- Beleidsplan ‘Op weg naar een nieuw sociaal domein’, de uitgangspunten voor de drie 
decentralisaties;  
- Zorgonderwerpen voor de verkiezingscampagne van alle politieke partijen.  
 
Daarnaast heeft de Wmo-raad de ambtelijke organisatie geadviseerd over: 
- De vrijwilligersvacaturebank 
 
De Wmo-raad heeft in regionaal verband de regiogemeenten geadviseerd over: 
- Versterken voorliggende voorzieningen; 
- Inkoop tweedelijns Wmo voorzieningen   
 
De adviezen van de Wmo-raad zijn gebruikt om het beleid te toetsen op draagvlak en haalbaarheid. 
De adviezen hebben in meer of mindere mate geleid tot aanpassing van het voorgenomen beleid.   
 

9. Communicatie 
In 2013 is communicatie over de Wmo vooral verlopen via de Wmo-consulenten tijdens de 
huisbezoeken en telefonische consulten en via de website. Belangrijk onderdeel is de communicatie 
richting professionals die werkzaam zijn in het zorg- en welzijndomein. Dit heeft vorm gekregen in 
netwerkoverleggen en rechtstreekse communicatie door consulenten en beleidsmedewerkers met 
professionals.  
 

10. Stand van zaken actiepunten 
In de voorgaande jaren hebben wij onder andere het Wmo-loket verder ontwikkeld. Verbeteringen 
hebben wij tevens uitgevoerd bij de inkoop van hulp bij het huishouden en in de communicatie 
rondom de Wmo.  
In tabel 5 staan de actiepunten uit de evaluatie over 2012 en de status van de actiepunten.  
 
Tabel: 5 Status actiepunten naar aanleiding van de conclusie van de evaluatie van de Wmo 2012. 

Actiepunt                             Wie                     Gereed? 
1. Kanteling; verder vorm geven van 

de kanteling 
uitvoering/ 
college 

In 2013 hebben de consulenten een 
training gevolgd gericht op het voeren 
van gesprekken.  

2. Begeleiding: voorbereiden op de 
nieuwe taak 

uitvoering/ 
college 

In 2013 zijn de bereidingen, die in 
2012 hebben stilgelegen vanwege de 
val van het kabinet, weer opgepakt. In 
2013 zijn er samenwerkingsafspraken 
gemaakt met de gemeenten in de regio 
Zaanstreek-Waterland. Daarnaast is het 
Beleidskader ‘Op weg naar een nieuw 
sociaal domein’ vastgesteld.  

3. Monitoren afspraken met 
contractpartners  

uitvoering Doorlopend.  

 

11. Conclusie 
De uitvoering van het Wmo-loket en de verstrekking van voorzieningen zijn goed verlopen in 2013. 
De cliënten zijn tevreden over de uitvoering. In 2014 is het van belang deze koers te blijven volgen 
en ons te concentreren op de nieuwe werkzaamheden in het kader van de decentralisaties AWBZ.  
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12. En hoe nu verder? 
Uit deze rapportage kan worden opgemaakt dat de uitvoering van het Wmo-loket en de 
verstrekking van voorzieningen goed lopen in Waterland. Dat was ook de afgelopen jaren de 
conclusie. Wij zetten de dienstverlening op deze wijze voort. Ook blijven wij de Kanteling verder 
vorm geven. 
In 2014 richten wij ons verder op de nieuwe taken en doelgroepen die op ons afkomen in het kader 
van de decentralisaties AWBZ en de wijzigingen van de huidige Wmo.  


