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Van afdeling: Onderwijs, Welzijn en Sport Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Visiedocument “Meedoen en iets betekenen 
Regio Kop van Noord-Holland”       

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

H.M.P. Slaats 
(0223) 67 8414 
h.slaats@denhelder.nl 

Onderwerp:  Visiedocument "Meedoen en iets betekenen Regio Kop van Noord-Holland” over de 
decentralisatie van AWBZ begeleiding naar de Wmo 

 
Gevraagd besluit: 
Vast te stellen de volgende regionale uitgangspunten opgenomen in het visiedocument “Meedoen en iets 
betekenen, Regio Kop van Noord-Holland”: 

- De mens met zijn mogelijkheden en vraag naar ondersteuning staat centraal. 
- Gemeenten sturen niet op het doen of laten verrichten van activiteiten maar op te behalen resultaten, 

en geven professionals de ruimte voor invulling. 
- Bij het verhelderen van de vraag is een open en luisterende houding primair. In de ondersteuning wordt 

gekozen voor een passende oplossing die stoelt op eigen kracht en mogelijkheden zodat kwetsbare 
mensen (zoveel mogelijk) in staat blijven zelf regie over hun eigen leven te voeren. De zorgfunctie 
begeleiding AWBZ wordt niet zonder meer één op één overgenomen. 

- Gemeenten verbeteren de kwaliteit en duurzaamheid van ondersteuning door verder te kijken dan de 
vraag van de cliënt; betrekken de sociale omgeving van de zorgvrager; en richten ondersteuning op 
resultaat in plaats van op het aanbieden van producten en voorzieningen.  

- Gemeenten handhaven de mogelijkheid van een vorm van een PGB / PVB maar zullen daaraan 
voorwaarden verbinden. 

- De gemeenten onderzoeken met regelmaat de tevredenheid van de cliënt over de geboden 
dienstverlening en kwaliteit van ondersteuning.  

 
Publiekssamenvatting 
Gemeenten krijgen drie nieuwe grote taken: Jeugdzorg, de Wet Werken naar Vermogen en Begeleiding in de 
Wmo. De Tweede Kamer verklaarde op 5 juni de wetsontwerpen werken naar vermogen en begeleiding 
controversieel. Ondanks dat gegeven, werken de gemeenten in de Kop van Noord-Holland verder aan de 
voorbereiding van de nieuwe taken. Dit in de verwachting dat een nieuw te vormen kabinet doorgaat met de 
voorgenomen wijzigingen in het stelsel van zorg. In het visiedocument "Meedoen en iets betekenen" geven de 
gemeenten de regionale uitgangspunten aan die leidend zijn voor de beleidsvorming.  
 
Inleiding 
De voorbereiding op de decentralisatie van AWBZ Begeleiding naar de Wmo is eind 2011 in regionaal verband 
gestart en de te nemen stappen stemmen we af met het regionale portefeuillehoudersoverleg Wmo, dat 
fungeert als stuurgroep. Het portefeuillehoudersoverleg Wmo stemde op 14 juni 2012 in met het concept 
visiedocument "Meedoen en iets betekenen Regio Kop van Noord-Holland” en stelde voor het document door te 
geleiden naar de colleges en raden van de samenwerkende gemeenten. 
 
In de motie vreemd aan de orde van de dag, nr. 11.1 datum raadsvergadering 30 januari 2012 droeg u ons op 
om met een integrale visie en strategie te komen voor een adequaat sociaal beleid. 
In de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 21 mei 2012 is een presentatie 
gehouden over de nieuwe taken van de gemeente met betrekking tot de Wet Werken naar Vermogen, de 
veranderingen in de AWBZ en de decentralisatie van de jeugdzorg. De portefeuillehouder zegde toe dat in 
september 2012 een notitie met betrekking tot bovengenoemd onderwerp aan de commissie wordt voorgelegd.  
 
Wij stellen u voor de zes regionale uitgangspunten in het visiedocument "Meedoen en iets betekenen Regio 
Kop van Noord-Holland”, vast te stellen.  
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
De gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland dragen gezamenlijk de zes regionale uitgangspunten uit die 
leidend zijn voor de vormgeving van begeleiding onder de Wmo.  
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Met de vormgeving en werking van begeleiding onder de Wmo zijn inwoners van Den Helder beter in staat om 
op eigen kracht mee te doen aan de samenleving.   
 
Kader 
De zorgfunctie Begeleiding is geregeld binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).  
Met de decentralisatie naar de gemeenten is de wettelijke basis voor de begeleidingsfunctie de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aan artikel 1, lid 1 Wmo wordt dan de begripsbepaling ‘begeleiding’ 
toegevoegd.  
Instemming van Portefeuillehouders Wmo met Visiedocument (14 juni 2012) en voorstel deze ter vaststelling 
voor te leggen aan de gemeenteraden.  
 
Argumenten 
De decentralisatie AWBZ Begeleiding vraagt om een regionale aanpak en gedeelde uitgangspunten.  

De decentralisatie van de verschillende overheidstaken gaat gepaard met forse bezuinigingen die in 
combinatie met strengere regelgeving grote impact hebben op burgers in een kwetsbare positie. 
Gemeenten zullen door de decentralisaties en bezuinigingen niet alleen hun organisaties 
aanpassen op de taakuitbreiding maar ook zorgen voor een gezonde financiële huishouding. De 
genoemde ontwikkelingen, de grote differentiatie onder de zorgvragers, het grote aantal 
zorgaanbieders dat vaak actief is in meerdere gemeenten en de wisselwerking tussen de 
verschillende transities leiden tot een hoge complexiteit. Deze complexiteit maakt het noodzakelijk 
om vanuit een overkoepelende aanpak en gedeelde uitgangspunten de decentralisatietrajecten uit 
te voeren. Samenwerking en afstemming zijn daarbij kernbegrippen om een efficiënte en 
succesvolle implementatie mogelijk te maken.  

 
Met een regionale afstemming worden grote verschillen in aanpak tussen gemeenten en burgers voorkomen   

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland worden met de decentralisatie gezamenlijk 
verantwoordelijk voor ongeveer 2.400 cliënten. Het gros van de cliënten, ongeveer 80% van de 
doelgroep, heeft een complexe problematiek. De zes regionale uitgangspunten benadrukken de 
inhoudelijke kwaliteit van dienstverlening aan de burger. Zorg-  en welzijnorganisaties die AWBZ  
begeleiding geven hebben nu nog te maken met één zorgkantoor. Met een regionale afstemming 
kunnen we een veelvoud aan gemeentelijke afspraken voorkomen. Door regionaal samen te 
werken kan de ondersteuning efficiënter geregeld worden. Uiteraard blijft de lokale uitdaging 
bestaan om de begeleiding aan te laten sluiten op de lokale mogelijkheden, de eigen netwerken 
van mensen en collectieve vormen van ondersteuning. Elke gemeente staat voor deze uitdaging. 

                   Kortom het regionale en lokale beleid kunnen we in goede samenhang vormgeven.   
 
Continueren van de beleidsvoorbereiding op de decentralisatie AWBZ 

De Tweede Kamer verklaarde op 5 juni het Wmo-wetsontwerp tot decentralisatie van AWBZ-
begeleiding controversieel. Dat betekent dat het huidige parlement het wetsontwerp niet meer 
behandelt. Er bestaat een breed politiek en maatschappelijk draagvlak om de AWBZ te herzien. Op 
grond daarvan mogen we verwachten dat de decentralisatie wordt doorgezet, eventueel met als 
extra taak de persoonlijke verzorging. Risico van het afbreken/stoppen van de voorbereiding is dat 
in een later stadium alle zeilen bijgezet moeten worden om de decentralisatie binnen de planning te 
realiseren. Doorgaan betekent in ieder geval tijdswinst. 

 
Het visiedocument als opstap naar een integraal sociaal beleid 
In de motie vreemd aan de orde van de dag, nr. 11.1 datum raadsvergadering 30 januari 2012 draagt u ons op 
om met een integrale visie en strategie te komen voor een adequaat sociaal beleid waarin mens en kind 
centraal staan en waarin een cumulatie van maatregelen voor doelgroepen uit de verschillende wetten en 
regelingen wordt voorkomen.   

De vast te stellen uitgangspunten zullen grote gelijkenis vertonen met een strategische visie op de 
drie grote nieuwe taken: begeleiding onder de Wmo, de Wet Werken naar Vermogen en de transitie 
van Jeugdzorg naar gemeenten. De Wet Werken naar Vermogen is controversieel verklaard. De 
kans is groot dat de beoogde herziening van regelingen voor de “onderkant van de arbeidsmarkt” 
uiteindelijk wel tot stand komt maar mogelijk in een andere vorm, en op een later tijdstip. De 
transitie Jeugdzorg verkeert in de intentionele fase, er ligt nog geen wetsvoorstel. De zes regionale 
uitgangspunten gaan uit van een gekantelde inhoudelijke kwaliteit van ondersteuning waarin zoveel 
als mogelijk de regie bij burgers zelf ligt.  

 
Maatschappelijk draagvlak 
Het Wmo platform heeft het visiedocument en de uitgangspunten op 6 juni besproken in een voor dat doel 
ingerichte werkgroep. De werkgroep heeft een positief advies uitgebracht aan het Wmo platform.   
Op 19 juni kwamen de uitgangspunten aan de orde op een regionale werkbijeenkomst gehouden met ongeveer 
50 zorg- en welzijnsorganisaties. Daar bleek een groot draagvlak voor de uitgangspunten en de wijze waarop 
de regiogemeenten dit traject doorlopen.   
Instemming van de regionale portefeuillehouders Wmo met het visiedocument (14 juni 2012). 
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Financiële consequenties 
Bureau HHM heeft in opdracht van de gemeenten een inventarisatie gemaakt van cliënten, aard begeleiding en 
aanbieders. Hierin is ook eerste schatting van de kosten zichtbaar. De totale kosten voor AWBZ begeleiding per 
jaar worden op dit moment voor de hele regio geschat op ongeveer 24 miljoen euro. Voor Den Helder is dat 
circa 10 miljoen. De hoogte van de rijksbudgetten is nog niet bekend. In de Bestuursafspraken tussen Rijk en 
VNG werd naast een efficiencykorting van 5% het peiljaar voor het macrobudget gesteld op de zorgvraag in het 
jaar 2010. De besluitvorming over het macrobudget is opgeschort.  
 
Communicatie 
In dit stadium van het proces zijn betrokken de zorgaanbieders, Wmo adviesraden en platforms. Met regelmaat 
brengt de regionale ambtelijke werkgroep een nieuwsbrief uit. De ambtelijke werkgroep heeft werkbezoeken 
gehouden op locaties van begeleiding en dagbesteding en heeft daar met cliënten gesproken.   
 
Realisatie 
Wij gaan verder met de beleidsontwikkeling met inachtneming van de verbinding met de twee andere nieuwe 
taken. Afhankelijk van de voortgang van het wetgevingstraject, wordt het beleid daarna geïmplementeerd. De 
implementatiefase schuift in ieder geval op doordat de wetswijziging niet ingaat per 1 januari 2013. 
 
 
 
Den Helder, 14 augustus 2012. 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
 
 


