
Bestuursopdracht uitbreiding Wmo 
 
Inleiding 
De uitbreiding van de Wmo gaat een nieuwe fase in. Gemeenten moeten concrete besluiten 
nemen over de wijze waarop zij de nieuwe taken gaan organiseren. De gemeenten in 
Holland Rijnland vinden het belangrijk dat deze nieuwe taken zo dichtbij de burger als 
mogelijk georganiseerd worden: lokaal waar kan, subregionaal waar effectief en regionaal 
waar extra nodig is. Deze bestuursopdracht gaat over de samenwerking op regionaal niveau. 
 

Opdracht regionale samenwerking 
De  gemeenten zien een meerwaarde in regionale samenwerking op de volgende gebieden: 
- bovenlokale specialistische Wmo-ondersteuning 
- afspraken keten OGGZ & preventie 
- afspraken met zorgkantoor/zorgverzekeraars 
Voordat op deze punten besluiten kunnen worden genomen, moeten enkele punten nader 
worden uitgewerkt. De portefeuillehouders sociale agenda van Holland Rijnland geven 
daarom de gezamenlijke gemeente- secretarissen de volgende opdracht: 

 
Specialistische ondersteuning 
1. Definieer wat onder specialistische ondersteuning wordt verstaan. Betrek daarbij de  

omvang van de doelgroep van de ondersteuning (prevalentie van de vraag), het gebruik 
van de ondersteuning, de specifieke deskundigheid die nodig is om de ondersteuning te 
kunnen bieden en de kosten van de ondersteuning. 

2. Maak een analyse van de vraag naar specialistische ondersteuning, het huidig aanbod van 
specialistische voorzieningen, en van het gebruik en van de pendel naar deze 
voorzieningen tussen gemeenten.  

3. Formuleer een voorstel over het aanmerken van voorzieningen als regionale 
specialistische voorzieningen. Betrek daarbij de gevolgen voor de inwoners. 

4. Werk verschillende modellen uit om deze voorzieningen te financieren, zoals: 
- een fonds met een onderbouwd rekenmodel of 
- een persoonsvolgend financiering 

5. Formuleer voorstellen voor het maken van basisafspraken over het niveau van preventie 
ter voorkoming van instroom in de specialistische voorziening. 

 
Ketenzorg 
1. Breng de gevolgen van de decentralisatie ondersteuning in beeld voor de afstemming met 

de voorzieningen die worden gefinancierd uit de Decentralisatie Uitkering 
Maatschappelijke Opvang, Openbare Geestelijke Gezondheid en Verslavingsbeleid  

2. Formuleer voorstellen om tot goede afspraken te komen binnen de OGGZ/GGZ-keten 
(van preventie tot maatschappelijke opvang). Het gaat hierbij om de overdrachts-
momenten binnen de keten. De ondersteuning binnen de keten hoeft niet bij één 
organisatie te liggen.   

3. Formuleer voorstellen voor het maken van basisafspraken over het niveau van preventie  
in het kader van solidariteit (preventie, ondersteuning wordt door gemeenten 
gefinancierd, maatschappelijke opvang door de centrumgemeente). 



Zorgkantoor/Zorgverzekeraar(s) 
1. Ga als regio gezamenlijk het gesprek aan met zorgverzekeraars. Het gesprek moet gaan 

over zaken waar gemeenten en verzekeraars een wederzijdse afhankelijkheid hebben: 
inwoners, toegang en financiën.  

2. Bundel de krachten van de drie subregio’s bij het overleg met de zorgverzekeraars. Laat 
de gesprekken met de zorgverzekeraars daarom voeren door een vertegenwoordiging 
van de drie subregio’s. 

3. Stel samen met zorgkantoor/zorgverzekeraars een werkplan op, waarin afspraken 
worden gemaakt over de samenwerking. Onderdeel van deze afspraken is een voorstel 
voor de wijze waarop de samenwerking wordt georganiseerd.  

 

Overige 
1. Formuleer voorstellen over het subregionaal dan wel regionaal vormgeven van de 

anonieme hulplijn 
2. Formuleer voorstellen over subregionale dan wel regionale samenwerking op het gebied 

van beschermd wonen. 
Het AMHK is ook een regionaal onderdeel. Dit wordt in samenhang met jeugd opgepakt. 

  
Subregionale samenwerking 
Bovenstaande opdracht impliceert dat een groot aantal taken op subregionaal dan wel 
lokaal niveau worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om taken zoals: 
- Het vormgeven van de toegang tot ondersteuning: 

 Voorwaarden (inhoudelijk: verordening en dergelijke) 

 Breedte en diepte van de toegang 
- Het inkopen van maatwerkvoorzieningen (arrangementen) 
- Het realiseren van algemene voorzieningen 

 
De subregio’s formuleren ieder een eigen opdracht op deze taken. Het gaat hierbij om de 
volgende subregio’s: 
- Duin- en Bollenstreek: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen 
- Leidse regio: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 
- Rijnstreek: Alphen aan den Rijn, Boskoop, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude 
Voorschoten bezint zich nog op regionale samenwerking binnen de Wmo, vanwege de 
verbindingen met twee regio’s. De subregionale opdrachten worden ter kennisname aan het 
portefeuillehoudersoverleg aangeboden. 

 
Structuur 
De nieuwe fase, waarbij veel nieuwe taken vooral op subregionaal niveau worden opgepakt, 
vraagt om een andere werkgroepenstructuur. De huidige structuur wordt hierop aangepast. 
Dit betekent dat het huidige projectleidersoverleg wordt teruggebracht tot een regionaal 
projectteam Wmo, waarin de drie subregio’s een vertegenwoordiging afvaardigen. Op deze 
wijze wordt afstemming en wederzijds informeren geborgd, maar wordt de ambtelijke 
capaciteit vooral in de subregio ingezet. Onder het projectteam zullen een beperkt aantal 
werkgroepen actief zijn voor de genoemde regionale opgaven. In dit team wordt tevens de 
aansluiting op de andere twee decentralisaties bewaakt dan wel gezocht. 

 
 



Planning 
 

Resultaat: voorstel tot  Wanneer 

Regionale samenwerking specialistische voorzieningen Februari 2014 

Basisafspraken preventie OGGZ Maart 2014 

Werkplan Zorgkantoor/zorgverzekeraar Februari 2014  

(Sub)regionale inkoop hulplijn Januari 2014 

(Sub)regionale inkoop beschermd wonen Maart 2014 
 


