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Geachte leden van de Wmo Raad Oss,
We hebben uw advies over het beleidsplan AWBZ deel 2 ontvangen. U heeft een zeer

uitgebreide reactie gestuurd waarop we nu op hoofdlijnen reageren. Graag bespreken we uw
reactie in een volgend bestuurlijk overleg.

In uw brief geeft u aan grote zorgen te hebben over de invoering van de nieuwe Wmo-taken
per 1 januari 2015. We begrijpen uw zorgen, en er zijn risico's. De transitie brengt dit met
zich mee. Evenals dat er bezuinigd moet worden, gezien de korting van het Rijk op de
budgetten. Vanuit onze visie en overtuiging bereiden we ons zo goed en zorgvuldig mogelijk
voor op deze nieuwe taken.
Uw reactie vatten we samen in een aantal onderwerpen die we in deze brief behandelen:

L.Zorg voor iedereen
2. Communicatie

3. Financiën en voorbereiden van de uitvoering
4. Planning en vervolgstappen

1. Zorg voor iedereen
De cliënt, de vraag en de mogelijkheden van de cliënt zijn uitgangspunt en staan centraal bij

het vinden van oplossingen. We zijn als gemeente verplicht om maatwerk te leveren. Met
iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft wordt besproken hoe dit het beste
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georgan¡seerd kan worden. We regelen niet meer dat een cliënt van bestaand aanbod gebruik

kan maken. Maar wel dat de cliënt, zijn netwerk en de professional samen antwoorden vinden
die passen bij de vraag. Dat is wat er in het keukentafelgesprek plaatsvindt. Dus wat voor de
één een oplossing is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. De inzet van een PGB kan een

manier zijn om de juiste ondersteuning te regelen. In het keukentafelgesprek is ook aandacht
voor de mantelzorger of vrijwilliger.
2.Communicatie
Met alle veranderingen in aantocht is het belangrijk dat gemeente en zorgaanbieders vertellen

waar ze mee bezig zijn en waar mensen terecht kunnen als ze een vraag hebben.
Om dat op een goede een eenduidige manier te doen, doen we de communicatie-aanpak
regionaal.
De gemeente Oss heeft inmiddels een lijst met veel gestelde vragenl, zodat we mensen snel

van een antwoord kunnen voorzien. Ook maken we publicaties in Oss Actueel, om mensen te
vertellen over de nieuwe manier van werken. Het zijn interviews met cliënten, hun omgeving
en consulenten. De website van het Zorgplein wordt vernieuwd en verbeterd. De zoekfunctie

moet beter leiden naar antwoorden. We zien dat er veel informatie toegevoegd moet worden
over de nieuwe processen. Op de website wordt ook duidelijk wanneer de afdeling telefonisch
bereikbaar is. Het maken van een persoonlijke afspraak kan eenvoudig via de website, de
telefoon of de balie. Ook met de zorgaanbieders maken we afspraken over hun communicatie.
De sociale wijkteams moeten goed vindbaar zijn, voor burgers en voor professionals. De

vragen van mantelzorgers lopen erg uiteen en moeten allemaal beantwoord worden.

3. Financiën en voorbereiden van de uitvoering
De gemeenten in de regio hebben in het beleidsplan de inhoudelijke uitgangspunten voor
verdere uitwerking vastgelegd. We zijn inmiddels de uitvoering van de nieuwe Wmo-taken per
1

januari 2015 aan het voorbereiden. Dat doen we op alle terreinen zoals financiële analyse,

het ontwikkelen van sturingsinstrumenten (monitoring en verantwoording), het stroomlijnen
van de intbrmatievoorziening/ICT-ondersteuning,

de communicatie naar cliënten en burgers,

het opstellen van een implementatieplan voor de uitvoering en afspraken maken met welzijnen zorgorganisaties over de inzet in 2015.

Feit is dat we nog geen financiële duidelijkheid hebben van het rijk over de Wmo-budgetten.
We proberen zoveel mogelijk betrouwbaar inzicht te krijgen in de cliënten, de zorgvormen,

budgetten en de financiële risico's. Cliëntinformatie van huidige AWBZ-cliënten krijgen

I zie bi¡tage
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gemeenten als de Wmo Wet is vastgesteld door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer zal de
Wmo Wet waarschijnlijk in juli bespreken.
4. Planning

en vervolgsta ppen

In de tweede helft van 2014 evalueren we tussentijds de pilots sociale wijkteams en
participatie netwerk. Ook is er een eerste tussenevaluatie voor SamenKrachtOss gepland. Op
basis van deze tussenevaluaties bepalen we de ínrichting van de toegang tot zorg en

ondersteuning. We gaan door met het voorbereiden van de uitvoering van de nieuwe taken.
Zo worden bijvoorbeeld Wmo-consulenten worden getraind en geinformeerd over de nieuwe

wet. Cliënten ontvangen een brief van de gemeente over hun hulp in het jaar 2015. We
blijven burgers informeren, onder andere via Oss Actuee!.
De verordening en beleidsregels werken we verder uit, met daarin onderwerpen PGB en eigen

bijdrage. Zodra we meer betrouwbare informatie hebben over budgetten en cliënten
informeren we u.

Tot slot zien wij u advies als welkome input om de Wmo-visie te komende jaren verder te
concretiseren. We nodigen u uit om daar samen met ons aan te blijven werken.

Hoogachtend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,
De

secretaris,

Drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeeste

7"*

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
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Bijlage
7O vragen over de veranderingen in de zorg en ondersteuning

1.

Waarom zijn deze veranderingen nodig volgens de overheid?

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende jaren

veranderingen door. Zoals op het gebied van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Ook neemt de
overheid maatregelen zodat mensen met ondersteuning en zorg langer thuis kunnen blijven
wonen. Volgens onderzoek heeft langer thuis wonen een positief effect op het geluksgevoel.

2.

Hoe wordt het dan geregeld?

De hervorming van de langdurige zorg betekent onder andere de vernieuwing van drie

wetten:

o

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

De gemeente zorgt voor de ondersteuning van burgers. De nieuwe Wmo 2015 is gericht op

deelname in de samenleving. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke
omstandigheden van mensen. Mensen kunnen vanaf 2015 met meer vragen dan nu bij de
gemeente terecht, zoals begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

c

Zorgverzekeringswet(Zvw)

Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren. Via de
Zorgverzekeringswet (Zvw) is medische en de verpleegkundige zorg geregeld.

o

Nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is er voor mensen die behoefte hebben aan permanent toezicht. Zij hebben 24 uur

zorg per dag nodig in de directe nabijheid. De Wlz gaat de huidige AWBZ vervangen.

3.

Wanneer gaat het in?

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wmo 2015. De geplande ingangsdatum is

1

januari 2015. De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is nog in behandeling bij de Tweede
Kamer.

4.

Ik krijg nu zorg vanuit de AWBZ/WMO; wat verandert er?

Vanaf 2015 vergoedt de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg. De gemeente is via de
Wmo verantwoordelijk voor

de

lichtere vormen van zorg. Bijvoorbeeld woningaanpassingen,

vervoersvoorzieningen, rolstoelen, dagopvang en begeleiding. De dagopvang en begeleiding

vanuit de Wmo is alleen voor 18 jaar en ouder. Sommige zorg gaat over naar de
zorgverzekeri ng, zoals persoon

I

ij

ke verzorgi ng en verplegi ng.
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5.

Wanneer krijg ik daarover meer te horen?

Op dit moment is nog niet alles duidelijk. We verwachten dat u vanaf

juli 2014 meer

informatie krijgt over alle veranderingen, waar mogelijk zelfs al over uw eigen situatie. De
eerste informatie komt vanuit de landelijke overheid en/of uw huidige aanbieder. De
gemeente gaat daarover met u in gesprek, bij voorkeur bij u thuis. Wij noemen dit daarom
een 'keukentafelgesprek'. De medewerker van de gemeente krijgt zo een goed beeld van uw

situatie. Samen kijkt u naar waar u nu gebruik van maakt, Wat heeft u nodig en wat kunt
zelf nog doen

6.

u

met hulp van uw omgeving? Daarna bespreekt u eventuele wijzigingen.

Houden we de huidige zorg?

Verblijft u of uw partner nu in een AWBZ-instelling? Dan verandert er niets voor u. Ontvangt

u

thuis AWBZ-zorg? Dan verandert er in 2015 nog niets. Want 2015 is het overgangsjaar. Maar
vanaf dan worden de gemeenten deels verantwoordelijk voor wat nu de AWBZ is. De
gemeente levert zoveel mogelijk maatwerk.

In

het keukentafelgesprek met de medewerker

van de gemeente kijkt u naar uw behoefte en uw eigen mogelijkheden.

Krijgt u of uw partner nu Wmo-zorg, zoals huishoudelijke hulp? Dan bekijkt de gemeente
samen met zorgaanbieders of er iets verandert vanaf 2015. De gemeente levert zoveel
mogelijk maatwerk. In een zogenaamd keukentafelgesprek kijken zij naar uw behoefte en uw
eigen mogelijkheden.
Maakt u nu gebruik van een WMO hulpmiddel, bijvoorbeeld een rolstoel, scootmobiel of
aangepaste fiets, dan verande¡t er voorlopig niets. De eigen bijdrage regeling blijft van
kracht.

7.

En wat als ik in de toekomst zorg nodig heb?

De Wlz is vanaf 2015 alleen voor mensen die echt niet langer thuis kunnen wonen. Dat

betekent dat u zo lang mogelijk thuis ondersteuning krijgt. U komt pas in aanmerking voor

verblijf in een Wlz-instelling als dat echt niet anders kan. Bijvoorbeeld als de hulp via de
gemeente en zorgverzekeraar niet meer toereikend is. U blijft dus langer zelfstandig wonen,
met ondersteuning en zorg thuis. En met meer hulp vanuit uw eigen sociale netwerk.

8.

Ik maak mij veel zorgen, is dat nodig?
Wij begrijpen uw zorgen. De zorg blijft beschikbaar voor wie deze echt nodig heeft. U mag
altijd contact opnemen met de gemeente, via het telefoonnummer 14 O4I2 of email via
zorgplein@oss.nl. We proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. We verwachten
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dat in de tweede helft van 2015 de gevolgen van de verandering in wetten voor iedereen
duidelijker is.
Doordat de gemeente bij u thuis het gesprek aan gaat, kan in overleg met u bepaald worden
wat nodig is. Omdat uw situatie dan goed in beeld is gebracht, kan op andere momenten
sneller besloten worden.

9.

Moet ik zelf straks alles zelf regelen?

Als u in een lastige, complexe situatie zit, die veel ondersteuning vraagt gaat de gemeente uit
van het motto'één gezin, één plan'. Todat er één goede aanpak ligt en het voor u duidelijk is
met wie u te maken hebt.

10. Wat doet de gemeente niet?
De gemeente gaat zelf geen zorg geven. Dat blijven de deskundigen doen zoals zorg
aanbieders, zorgboerderijen, jeugdzorg, psychologen en anderen. Ook kan het zijn dat het
gesprek waarin uw behoeften en mogelijkheden in beeld worden gebracht door een
medewerker van het wijkteam wordt gevoerd. De gemeente heeft aan de welzijnsinstellingen
de opdracht gegeven om zoveel mogelijk vragen dichtbij burgers in de wijk op te pakken. De
gemeente komt dan in beeld als het gaat om het toewijzen van maatwerkvoorzieningen.
De gemeente doet in algemene communicatie geen uitspraken over specifieke zorgvormen en

indicaties. Dat is omdat we naar maatwerk toe gaan. Die verschuiving betekent: niet meer
regelen dat een cliënt van bestaand aanbod gebruik kan maken, maar dat de cliënt, zijn
netwerk en de professional samen antwoorden vinden die passen bij de vraag. Dat is wat er

het keukentafelgesprek plaatsvindt. Dus wat voor de één een oplossing is, hoeft dat voor de
ander niet te zijn.
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