
Commissie Burger en Bestuur 21 mei 
 

Vragen VVD over WMO: 

 Wat is de actuele inschatting van het budget dat in 2019 nodig is voor WMO? 
In de begroting is een bedrag van in totaal €  € 2.335.435,00 opgenomen. 

 Welk deel daarvan is beïnvloedbaar door de gemeente en wat staat vast? 
Voor een groot deel liggen deze uitgaven voor 2019 vast in contractafspraken met 

aanbieders/maatschappelijke partners. De uitgaven worden uiteindelijk bepaald door de 

clientvraag. Daarop hebben we als gemeente beperkt invloed. In z’n algemeenheid heeft u bij 

de vaststelling van nieuw beleid en daarmee het aangaan van subsidies en 

contractenafspraken invloed op de uitgaven.  

Vragen CDA: Agendapunt 2a Startbijeenkomst actualisatie WMO Beleidsplan 

 Startnotitie 

 Algemeen:  Hoe doen wij het qua uitkomsten in vergelijking met onze AM regio en 

Amsterdam? 

De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek worden afgezet tegen de resultaten van aan 

dit onderzoek deelnemende gemeenten in Nederland. Een aantal indicatoren uit het 

cliëntervaringsonderzoek worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl . Op deze 

website kunnen de resultaten worden vergeleken met onze regio gemeenten. Hieruit blijkt 

dat de resultaten met betrekking tot cliëntervaring in Ouder-Amstel hoger liggen dan in de 

regio (Amsterdam/Amstelland). Dit geldt ook voor onderwerpen als eenzaamheid en 

mantelzorgondersteuning.  

 Blz. 6:  De waardering van de Kwaliteit  van de keukentafelgesprek  is flink gedaald . Zijn 

minder ervaren medewerkers ingezet of is er op basis van wat we nu weten een andere 

reden? 

Op basis van deze verminderde resultaten heeft Duo+ een Plan van Aanpak opgesteld waarin 

ook wordt teruggeblikt op de mogelijke oorzaken van de verminderde waardering voor de 

kwaliteit van de keukentafelgesprekken. Dit Plan van Aanpak heeft de Raad eind 2018 ter 

kennisname ontvangen. In het Plan van Aanpak wordt een opeenstapeling van factoren 

genoemd die hieraan ten grondslag liggen. In het Plan van Aanpak zijn ook voorstellen 

gedaan ter verbetering van de dienstverlenging. De resultaten van deze verbeterplannen 

worden met de nog te ontvangen resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over 2018 

(publicatie voor 1 juli 2019) geëvalueerd. Voor de volledigheid is dit Plan van Aanpak als 

bijlage bij deze beantwoording toegevoegd. 

 Blz. 7:  We hebben recent als Raad ingestemd met verruiming van de formatie bestrijding 

huiselijk geweld. Is dit gezien de stijging van het aantal gevallen toereikend? 

De formatie hulpverlening huiselijk geweld en kindermishandeling in Ouder-Amstel is nu 

toereikend. 

WMO prestatie indicatoren 

 Algemene vraag:  Deze lijst is in 2016 door een raadswerkgroep  samen met de ambtelijke 

staf opgesteld. Nu we 3 jaar verder zijn, missen we naar uw inzicht  elementen die we toen 

over het hoofd hebben gezien of door de actualiteit zijn opgekomen? 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


De lijst met indicatoren is zeer volledig en gebaseerd op de uitgangspunten uit het 

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Bij de vaststelling van het Beleidsplan Wmo 2019-2022 wordt 

een aangepaste lijst met prestatie-indicatoren aan de Raad voorgelegd.  

 En vindt het College de streefcijfers nog realistisch? 

De streefcijfers worden jaarlijks aan de hand van de resultaten van het afgelopen jaar 

bijgesteld en zijn daarmee realistisch.  

 

Vragen OAA Agenda punt 2a; Startnotitie actualisatie beleidsplan WMO 2019 definitief; 
Pagina 4 ; Dit kan betekenen dat de mantelzorgondersteuning werkt. Wat kan een andere conclusie 
zijn? 
Verschillende factoren zijn hierop van invloed. Wij denken dat het huidige mantelzorgbeleid de 
meest voor de hand liggende conclusie is.   
Pagina 7 ; Het aantal meldingen bij Veilig Thuis zijn toegenomen; hoe komt deze stijging in 
meldingen?  
Sinds de oprichting van Veilig Thuis in 2015 stijgt het aantal meldingen. Dit komt onder meer doordat 
Veilig Thuis bekender wordt en doordat er landelijk meer aandacht wordt gegeven aan huiselijk 
geweld en kindermishandeling (campagnes en televisie spotjes). Daarnaast stijgt het aantal 
meldingen vanwege veranderende landelijke wetgeving, zoals de aanscherping van de Wet 
Meldcode per 1 januari 2019. 
Waar komen de meeste meldingen vandaan, slachtoffers zelf of derde partijen ? 
De meeste meldingen worden gedaan door de politie. Regio breed wordt 82% van de meldingen over 
huishoudens met kinderen door de politie gedaan en in geval van  huishoudens zonder kinderen 
wordt zelfs 95 % van de meldingen door de politie gedaan.   
Meer cijfers zijn te vinden in de Managementrapportages van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, 
die met u zijn gedeeld.  
Pagina 8; met ingang van 1 januari 2019 is voor WMO- voorzieningen een vast tarief van maximaal € 
17.50 per periode ingevoerd. Wat was het bedrag hiervoor? 
Tot 2019 was de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van leeftijd, huishoudsamenstelling, 
inkomen en vermogen van de cliënt. De hoogte van de eigen bijdrage werd tot 2019 vastgesteld door 
het CAK (Centraal Administratie Kantoor).  
Pagina 9; Om welke professionals gaat het dan ? Als dit vertrouwenspersonen zijn gaat dit dan niet te 
ver en druist dit in tegen de vertrouwensrelatie? 
Het gaat hier om professionals die geschoold zijn in de toepassing van de Wet verbeterde Meldcode, 
en die voor hun beroepsgroep op verzoek van VWS een eigen afwegingskader hebben opgesteld. Het 
gaat om de volgende acht beroepsgroepen onderwijs en leerplicht, kinderopvang en gastouders, 
psychologen en maatschappelijk werkers, justitie en politie en reclassering, verpleegkundigen en 
verzorgenden, artsen, paramedici, verloskundigen. 
 
Vragen OAA: Beleidsplan WMO definitief; 
Pagina 12; hoe en waar kunnen vrijwilligers zich aanmelden ? 
Vrijwilligers kunnen contact opnemen met het CVI (Coördinatiepunt Vrijwilliger Inzet) van Coherente.  
Coherente biedt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Ouder-Amstel advies op maat. 
https://coherente.nl/vrijwilligerswerk/informatie-voor-vrijwilligers 
 
Worden deze vrijwilligers dan nog gescreend ? Het gaat o.a.om hulp aan ouderen en mindervaliden 
een kwetsbare groep dus betrouwbaarheid van de vrijwilliger is essentieel hoe wordt dit verder 
bekeken als er niet gescreend zou worden ? 
Coherente vraagt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan vrijwilligers als deze in contact wordt 
gesteld met (kwetsbare) mensen in situaties waar Coherente geen direct overzicht heeft. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan chauffeuren naar het ziekenhuis of een bezoek thuis brengen. 
https://coherente.nl/info-voor-vrijwilligersorganisaties/verklaring-omtrent-gedrag-vog 

https://coherente.nl/vrijwilligerswerk/informatie-voor-vrijwilligers
https://coherente.nl/info-voor-vrijwilligersorganisaties/verklaring-omtrent-gedrag-vog


 
 

Vragen D66: Startnotitie Actualisatie beleidsplan WMO 2019 

1. Is er een reden aan te geven waarom het aantal vrijwilligers gedaald is? Zo ja, welke? 
Dit is een landelijke trend en wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat ouderen langer 
deelnemen aan de arbeidsmarkt en daardoor minder tijd overhouden voor vrijwilligerswerk. 

2. P. 7: Welke reden(en) is (zijn) er dat de tevredenheid van de respondenten over het contact 
met degene met wie het keukentafelgesprek wordt gevoerd is gedaald? 
Op basis van deze verminderde resultaten heeft Duo+ een Plan van Aanpak opgesteld waarin 

ook wordt teruggeblikt op de mogelijke oorzaken van de verminderde waardering voor de 

kwaliteit van de keukentafelgesprekken. Dit Plan van Aanpak heeft de Raad eind 2018 ter 

kennisname ontvangen. In het Plan van Aanpak wordt een opeenstapeling van factoren 

genoemd die hieraan ten grondslag liggen. In het Plan van Aanpak zijn ook voorstellen 

gedaan ter verbetering van de dienstverlenging. De resultaten van deze verbeterplannen 

worden met de nog te ontvangen resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over 2018 

(publicatie voor 1 juli 2019) geëvalueerd. Voor de volledigheid is dit Plan van Aanpak als 

bijlage bij deze beantwoording toegevoegd. 

3. P. 7-8: Wat is het verband tussen de eerste alinea op p. 8 en de laatste drie alinea’s op p. 7? 
De eerste alinea op pagina 8 is een algemene samenvatting van het onderdeel ‘ervaringen 
met huidig Wmo-beleid’ van de startnotitie. De laatste drie alinea’s van pagina 7 zijn de 
ervaringen met het beleid en de uitvoering van de aanpak tegen huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Deze maken onderdeel uit van het totaal aan ervaringen met het 
huidige Wmo-beleid.   

4. Wat zijn de hoofdpunten van de regionale aanpak personen met verward gedrag? Hoe groot 
is deze problematiek in onze gemeente? 
De regionale aanpak is een integrale aanpak tussen de zorg- en veiligheidsdomeinen. Het 
actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke 
rol. De problematiek in onze gemeente is zeer beperkt. Het aantal personen met verward 
gedrag is minder dan 5 personen per jaar.  

5. P. 10: Wanneer wordt de wet verplichte GGZ van kracht? Er staat m.i.v. 1 januari 2010. Is die 
dan al van kracht? 
Dit moet zijn 2020. 

6. Wat zijn voor Ouder-Amstel de (financiële) gevolgen van de (waarschijnlijke) invoering van 
het abonnementstarief per 1 januari 2020 voor maatwerkvoorzieningen en een groot deel 
van de algemene voorzieningen?  
De Raad is hierover in de 4e nieuwsbrief van 2018 geïnformeerd. Op basis van het 
abonnementstarief wordt verwacht dat de inkomsten vanaf 2019 met € 100.000 zullen 
dalen. De invoering van het abonnementstarief leidt naar verwachting ook tot een toename 
van de vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen en dus tot extra uitgaven. De verwachte 
toename van de vraag naar maatwerkvoorzieningen en daarmee de toename van de 
uitgaven is moeilijk in te schatten. De ontwikkeling van de besteding van de Wmo budgetten 
in 2019 wordt nauwlettend gemonitord. 
Worden cliënten in Ouder-Amstel gewezen op een mogelijke stapeling van zorgkosten door 
de mogelijke eigen bijdrage voor de algemene voorziening(en) naast het abonnementstarief 
voor maatwerkvoorzieningen? Komt deze stapeling veel voor in Ouder-Amstel? 
Clienten worden tijdens het keukentafelgesprek geïnformeerd over de eigen bijdrage en 
mogelijke gevolgen voor de cliënt (zoals stapeling van kosten). Inwoners met een 



minimuminkomen worden gewezen op de mogelijkheid van de Collectief Aanvullende 
Verzekering (CAV) die de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen volledig vergoed.  
Met de invoering van het abonnementstarief per 1-1-2019 is de hoogte van de eigen bijdrage 
voor alle burgers gelijk en voor velen een stuk lager dan voorgaande jaren. Er zijn geen 
meldingen bekend van inwoners van Ouder-Amstel dat de stapeling van zorgkosten een rol 
speelt. Naar alle waarschijnlijkheid valt vanaf 1-1-2020 de eigen bijdrage voor algemene 
voorzieningen ook onder het abonnementstarief waardoor stapeling nog minder voorkomt.  

7. Volgens de prestatie-indicatoren (3.4) is het percentage inwoners dat vindt dat de paden, 
straten en trottoirs in de buurt goed begaanbaar zijn 10%-punt lager dan in andere 
gemeenten met minder dan 25.000 inwoners en het landelijk gemiddelde (51% in OA t.o.v. 
61%). Er staat geen ambitieniveau of streefcijfer aangegeven. Wat wil het college doen om 
dit percentage te verhogen? 
Het effect gestuurd beheer beleidsplan openbare ruimte staat dit jaar nog op de agenda van 
de raadscommissie.  

8. P. 11 Voor 2019 staan alleen de begrote cijfers. Wat zijn de (financiële) verwachtte resultaten 
tot nu toe? 
Hierover wordt de raadscommissie in de 1e burap geïnformeerd. De burap wordt 
geagendeerd voor de commissievergadering van 18 juni as.  

 

 


