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Welkom!

Het programma voor de het komend uur:

1. De VNG stelt zich voor

2. De toekomst van de Wmo in 3 thema’s

3. Discussie aan de hand van een paar stellingen

Met als achterliggende vraag:

“Hoe kunt u als gemeenteraad daaraan richting geven?”



3 thema’s

1. Eigen Kracht (Linda)

• Wat betekent Eigen Kracht

• Hoe houden we de Wmo betaalbaar? 

1. Langer thuis (Ronald)

• Wat betekent dat voor het voorzieningenniveau?

• Hoe omgaan met de bouwopgave?

2. Gezond leven (Hans)

• Samenwerking tussen Wmo en medische zorg

• Preventie en gezondheidsbevordering



1. Eigen kracht en de Wmo in de toekomst



Wmo in de toekomst

Waar gaat het over:

• Breed pakket aan maatwerk en algemene voorzieningen met als doel dat inwoners 

langer een zelfstandig leven kunnen leiden en eigen regie kunnen houden.

• Open eind regeling; gemeente is financieel risico drager

• Bedoeling Wmo: ondersteuning aanvullend op wat inwoner zelf kan of met zijn netwerk

• Wmo onder druk o.a. door abonnementstarief, jurisprudentie die beleidsvrijheid 

gemeente beperkt



Wmo in de toekomst

Wat wil de VNG / Wat wil het rijk

• Eerlijker eigen bijdrage

• Betere compensatie voor de tekorten

• Aanpassing Wmo meer duidelijkheid over begrippen als “algemeen gebruikelijk”, 

“voorzienbaarheid”, “verplichte mantelzorg”

• Houdbaarheidsonderzoek

Maar ook:

• Verbetertrajecten m.b.t. toegang, indicatiestelling, 

• Verbetering aanpak multiproblematiek (wet Wams)

• Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

• Verbetering toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid Wmo ondersteuning



Wmo in de toekomst

Wmo lokaal: wat kunt u als gemeenteraad doen?

• Wmo is grotendeels een lokale wet met redelijk veel beleidsvrijheid

• Gemeenteraad kan stempel op het Wmo beleid zetten

• Veel keuzen met betrekking tot inkoop, organisatie van de voorzieningen (algemeen of 

individueel)

• Sociale basisinfrastructuur op orde

• Integraal werken binnen de gemeentelijke organisatie 

• Samenwerking met lokale client en patiëntenorganisaties 



2. Langer thuis en de bouwopgave



• Minister Helder

• Bijdragen aan brede maatschappelijke beweging

• Lange termijn perspectief.

• Verbinding en afstemming met aanpalende 
programma’s/trajecten 

• De normen: zelf als het kan - thuis als het kan -
digitaal als het kan.

Samen met: 

naasten, met de naaste omgeving samenleving, met 
informele en formele zorgverleners, over de ‘domeinen’ 
heen. 

Maatschappelijke dialoog 

over ouder worden en je 

hierop voorbereiden



WOZO: ACTIELIJN 1: SAMEN VITAAL OUDER WORDEN

• Nadenken over en voorbereiden op ‘ouder 
worden’ wordt een vanzelfsprekend 
onderdeel van het leven. 

• Het gaat om het stimuleren van ‘de 
beweging naar de voorkant’ (normaliseren 
in plaats van medicaliseren). 

• Het  betreft onder andere reablement, het 
versterken van de ondersteuningsstructuur, 
intergenerationeel wonen.

• Kunnen terugvallen op een voldoende 
groot netwerk: hier tijdig op investeren. 

• Ouderen krijgen passende ondersteuning 
vanuit de gemeente als dat nodig

• Samenredzaamheid

• Versterken van de ondersteuningsstructuur 
/ sociale basis. Wijkplannen in 2024.



WOZO actielijn 4 / Het programma Wonen en zorg voor ouderen van BZK

3 actielijnen:

1. Bouwen: Minstens 290.000 voor ouderen waarvan 70.000 0-
tredenwoningen, 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 
verpleegzorgplekken.

2. Doorstroom: informeren en ontzorgen van ouderen bij verhuizen / 
vroegtijdig nadenken over het wonen straks / doorstroming. Meer ouderen 
passend laten wonen

3. Woon/leefomgeving: De wijk als thuis. Voldoende voorzieningen voor 
ouderen in de wijk die uitnodigen tot bewegen en ontmoeten / langer fit, 
gelukkig en zelfstandig.

In juli 2023 de gemeentelijk integrale woonzorgvisies voor ouderen klaar…

• De behoefte van ouderen en de bouwplannen moeten regionaal afgestemd zijn.

• Dit wordt onderdeel van het voorstel ‘Wet Versterking Regie Volkshuisvesting’.

• Daarin komt ook dat in de woonzorgvisies de woningbehoefte van andere urgente/aandachtsgroepen worden 
beschreven en dat deze visies 1-1-2024 gereed moeten zijn.

• Dit wetsvoorstel gaat begin december 2022 in consultatie.



3. Gezond leven makkelijker maken



Gezond leven – waar gaat het over?

Thema’s

• Gezond opgroeien

• Vitaal ouder worden

• Ruimte voor sport en bewegen

• Preventie (alcohol, overgewicht, roken)

• Alcohol

• Overgewicht

• Mentale gezondheid

Met als doel

• Terugdringen gezondheidsverschillen en 

gezondheidsachterstanden



Gezond leven – wat doen de VNG en het rijk

Positiebepaling VNG

1. Ga uit van het begrip ‘positieve 

gezondheid’

2. Samenwerking tussen zorg, 

ondersteuning, sociaal domein is 

noodzakelijk

3. Samenwerking met een breed veld aan 

maatschappelijke partners

4. Regionale coördinatie & ondersteuning

5. Passende en structurele financiering

Wat is daarvoor nodig? 

• Diverse akkoorden:

• Integraal Zorgakkoord (IZA)

• Gezond en Actief Leven akkoord (GALA)

• Sportakkoord II

• Financiering

• 2023-2025 circa € 450 miljoen per jaar

• Afspraken 

• GGD als adviseur en kennispartner

• Samenwerking met verzekeraars



Gezond leven

Wat kunt u als gemeenteraad doen?

• Lokaal preventie akkoord

• ‘Health in all policies’ – integraal werken

• Opdracht & aansturing van de GGD

• Samenwerking met de verzekeraars

• Voorzieningen in de wijk

• Relatie met ruimtelijke ordening, leefomgeving



Discussie en enkele stellingen 

over de toekomst van de Wmo



Stellingen

• De voorzienbaarheid moet een 
wettelijke bepaling worden in de 
Wmo.

• Iedereen boven een inkomen x 
moet zelf de hulp en 
voorzieningen inhuren/kopen. De 
Wmo is een vangnet.

• De eigen bijdragen moeten 
worden afgeschaft. 

• Huisgenoten, gezinsleden 
moeten eerst hulp bieden voordat 
er een beroep kan worden 
gedaan op de overheid.

• Gezondheid en gezond leven is 
je eigen verantwoordelijkheid, de 
overheid heeft een beperkte rol



Vragen? 

Dank voor uw deelname!

https://vng.nl/rubrieken/maatschappelijke-ondersteuning-en-zorg

https://vng.nl/artikelen/startpagina-raadsleden-en-bestuurders

https://vng.nl/rubrieken/maatschappelijke-ondersteuning-en-zorg
https://vng.nl/artikelen/startpagina-raadsleden-en-bestuurders

