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Inleiding 

Voor u liggen de beleidsplannen Jeugdwet, P-wet en Wmo. Terugkijkend naar de afgelopen 
twee jaar kunnen we concluderen dat de transitie achter de rug is en goed is verlopen. De 
ingezette weg en de aanpak transformatie Hallo 2020 moeten we de komende jaren vooral 
voortzetten en daar waar nodig versterken. Om die reden is ook gekozen voor enerzijds een 
integraal strategisch kader sociaal domein Sittard-Geleen en anderzijds voor de actualisatie 
van het beleid op Jeugdwet/WMO/P-wet.  

Zoals gezegd sluit dit beleid aan op het integraal strategisch kader sociaal domein van de 
gemeente Sittard-Geleen. Dit kader is opgebouwd uit de visie op de stad, de ambitie Hallo 
2020 en de uitkomsten van het interactieve traject sociale routekaart Sittard-Geleen.  

De ontwikkelingen in het sociale domein staan natuurlijk niet op zichzelf maar vormen een 
onderdeel van de ontwikkeling van de stad als geheel.  

Hallo 2020 omschrijft de contouren van de veranderingsopgave in het sociale domein 
afgestemd op de stad. 

De sociale routekaart Sittard-Geleen is een instrument dat gebruikt is en kan worden om de 
samenhang in het sociale domein zichtbaar te maken. Die samenhang is essentieel om te 
bevorderen dat inwoners participatieroutes kunnen bewandelen zonder daarbij obstakels 
tegen te komen in de vorm van regels die elkaar tegenspreken, rechten en plichten die 
verschillend worden geïnterpreteerd of een onduidelijke taak- en rolverdeling tussen 
formele en informele ondersteuners. De routekaart maakt zichtbaar dat we de inwoners en 
hun omgeving centraal stellen en niet het systeem zodat de dienstverlening aan inwoners 
die het (tijdelijk) op eigen kracht niet (geheel) redden beter is afgestemd. 
Vanuit de interactieve sessies met maatschappelijke (zorg)organisaties, adviesraden en 
wijkplatforms uit onze stad hebben we de routekaart bewandeld en geconstateerd dat de 
echte vernieuwing zit in het samenspel. Niets staat ons in de weg om de sociale wetten uit te 
voeren volgens de uitgangspunten. Wat ons te doen staat, is de verschillende krachten zo 
combineren dat er meer ruimte ontstaat voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. 
Het komt er de komende jaren vooral op neer te versterken en te verbinden wat er is.  

De verkregen input is verwoord in doelstellingen voor de stad en opgaven voor de gemeente 
voor het sociaal domein en deze maken onderdeel uit van het integraal strategisch kader 
sociaal domein.  
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Opbouw van het beleidsplan 

De Wmo kent 3 doelen. Dit beleidsplan is opgebouwd aan de hand van de drie doelen en 
tevens verbonden met de hoofdbeweging van zelf doen, naar zelf doen versterken, zelf 
doen ondersteunen en zelf doen overnemen. Hoofdstuk 1 beschrijft het 1e Wmo doel en is 
gericht op zelf doen en zelf doen versterken. Hoofdstuk 2 is gericht op het 2e Wmo doel en 
daarmee op zelf doen ondersteunen. Hoofdstuk 3 beschrijft het 3e Wmo doel en is ook 
gericht op zelf doen ondersteunen en overnemen. In de Wmo komt zelf doen overnemen 
maar beperkt voor, alleen mbt maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Alle overige 
vormen van ‘overnemen’ ofwel langdurige zorg vallen onder de Wet langdurige zorg. 
Hoofdstuk 4 gaat nader in op financien, kwaliteit en monitoring en toezicht.  
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1: Wmo doel 1 zelf doen en zelf doen versterken 
Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de 
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de 
veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk 
geweld. 
 
Het eerste doel van de nieuwe Wmo geeft weer wat misschien wel de belangrijkste opgave 
is, namelijk het stimuleren en faciliteren van de samenleving zodat kwetsbare inwoners zo 
veel als mogelijk gewoon kunnen meedoen. Of het nu de vereniging, de 
vrijwilligersorganisatie, de buurvrouw, de maatschappelijke organisatie, de kleine of grote 
ondernemers of de mantelzorger betreft, zij kunnen allen bijdragen aan de ondersteuning 
van kwetsbare groepen.  Zo worden kwetsbare burgers in staat  gesteld langer zelfstandig te 
wonen (zelfredzaamheid/zelf doen) en mee te doen (participeren).  
Hiermee is niet gezegd dat dit de afgelopen jaren niet of te weinig gebeurde, maar er is wel 
meer mogelijk door verbindingen te leggen. Verbindingen tussen mensen, tussen 
beroepskrachten en vrijwilligers,  tussen organisaties, accommodaties, activiteiten en 
doelgroepen. En door als gemeente deze verbindingen nog meer te stimuleren, te 
faciliteren en maatschappelijke organisaties en inwoners meer ruimte te geven.  
 
Preventieve ondersteuning dichtbij organiseren afgestemd op sociale, informele en 
buurtnetwerken 
De buurt is de directe leefomgeving van de burger waar voor kwetsbare burgers 
ondersteuning geboden moet worden, zoveel als mogelijk door middel van sociale, 
informele of (buurt)netwerken en algemene voorzieningen. En als het niet anders kan ook 
door middel van maatwerkvoorzieningen Wmo. De buurt is ook het niveau waar 
verbindingen gelegd kunnen worden gericht op maatwerk. Verbindingen tussen 
beleidsvelden, tussen organisaties, tussen mensen, tussen doelgroepen, tussen 
accommodaties etc.  
De transformatie, de fundamentele verandering gericht op een nieuw samenspel tussen 
burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeente, krijgt hier vorm. Een nieuw 
samenspel waarbij burgers een grotere eigen rol en verantwoordelijkheid wordt gegeven. 
Ongewild en met goede bedoelingen is de afgelopen decennia de verantwoordelijkheid, het 
initiatief, het gesprek en contact van mensen grotendeels af- en overgenomen, waardoor 
voor oplossingen vooral naar de gemeente wordt gekeken. Van even groot belang is dat 
naast mensen zelf ook gemeenten en maatschappelijke organisaties uitgaan van 
mogelijkheden en nieuwe of andere oplossingen  waarbij zelfredzaamheid en zelfdoen 
centraal staan. Hiermee wil de gemeente niet afschuiven, maar ook niet overnemen. Ze kijkt 
nauwkeurig wat mensen zelf (individueel of in groepen) en organisaties, willen en kunnen 
doen en bijdragen en stimuleert hen dit te doen. 
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Centraal daarin staat het volgende proces: 
 

 
Wet maatschappelijke ondersteuning 

 
Wet langdurige zorg 

 
 
Zelf doen 
 
 

 
 
Zelf doen versterken 

 
 
Zelf doen 
ondersteunen 
 

 
 
Overnemen 

 
Eigen kracht/ sterke 
leefomgeving 

 
Lichte kortdurende 
ondersteuning/ client- 
ondersteuning 

 
Maatwerkvoorziening 
met behoud van eigen 
regie en 
zelfstandigheid 
 

 
Langdurige zorg 

 
Anno 2017 is de nadruk op de wijken, kernen en dorpen drieledig. In de eerste plaats gaat 
het om het beheer van wijken, kernen en dorpen: schoon, heel en veilig en duurzame 
voorzieningen. In de tweede plaats om sociale verbanden in de buurt en dat wat mensen 
zelf doen en voor elkaar doen. In de derde plaats gaat het om het organiseren van 
ondersteuning en zorg dichtbij. Van belang is dat de komende jaren ook hiertussen een 
verbinding gaat ontstaan en deze doelstellingen met elkaar in samenhang worden gebracht 
daar waar ze elkaar kunnen versterken. Hierbij sluiten we aan bij de bestaande netwerken 
en verbanden in wijken, kernen en dorpen. Dit biedt de gelegenheid om in het proces (het 
tempo waarop en de mate waarin een beroep gedaan wordt op de sociale infrastructuur) af 
te stemmen op de eigenheid en potentie van de verschillende (delen van) wijken, kernen en 
dorpen.  
 
Twee ontwikkelrichtingen voor de komende jaren 
In het kader van preventieve ondersteuning dichtbij en afgestemd op sociale, informele en 
(buurt)netwerken staan de komende jaren twee ontwikkelrichtingen centraal.  
 
Dat betreft: 

1. Sterke wijken, kernen en dorpen die tevens een vangnet voor kwetsbare 
doelgroepen zijn. 
 

2. Het gebiedsgericht organiseren van (de toegang tot) ondersteuning en zorg en het 
aansluiten hiervan op wat in wijken, kernen en dorpen aan mogelijkheden voor 
ondersteuning aanwezig is.  

 
Beiden worden nader toegelicht. 
  
1.1. Sterke wijken, kernen en dorpen die tevens een vangnet voor kwetsbare doelgroepen 
zijn. We willen graag dat mensen iets met elkaar hebben (sociale samenhang) en bereid 
zijn iets voor elkaar te betekenen en te doen (burgerparticipatie).   
 

Begeleiden van achteren naar voren 

Filteren van voren naar achteren. 
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De gezamenlijke opgave waar gemeenten, maatschappelijke organisaties voor staan is 
ruimte geven aan eigen regie, initiatief en verantwoordelijkheid van bewoners. En dit 
ondersteunen waar dat nodig is en bewoners niet uit handen nemen wat ze zelf, dan wel 
met de mensen in hun sociale netwerk, kunnen en willen. 
We willen de participatie en eigen (zorg)kracht in de samenleving stimuleren en versterken. 
We willen werken aan preventie en vroegsignalering zodanig dat mensen volwaardig op hun 
eigen niveau kunnen participeren, zorgvragen kunnen worden voorkomen, dan wel dat 
bewoners zich (vroeg)tijdig ondersteund weten in hun zorgvraag. Voorwaarde hiervoor is 
een goede sociale infrastructuur van bewoners onderling, van bewonersinitiatieven en 
verbindingen met informele zorgstructuren en vrijwilligers(netwerken).  
 
Op individueel niveau willen we dat de zelfredzaamheid en participatie van bewoners wordt 
versterkt en vergroot. Dat inwoners waar mogelijk hun (ondersteunings)vragen zelf, al dan 
niet met hun omgeving, weten te organiseren. En waar dit (nog) niet het geval is, zij tijdelijk 
ondersteund worden met het doel zelf de regie te kunnen nemen en houden, dan wel zich 
ondersteund weten in de begeleiding naar de juiste toegang voor meer specialistische hulp 
of zorg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 Het bieden van ruimte aan bewonersinitiatieven  
Burgerinitiatieven komen alleen van onderop tot stand. Gemeenten kunnen burgerinitiatief 
niet afdwingen en moeten het zeker ook niet gaan overnemen. Daar waar inwoners met een 
initiatief komen, helpt de gemeente hen op weg en faciliteert waar mogelijk. Belangrijk 
hierbij is dat de gemeente duidelijk maakt waar zij wel en niet een rol in heeft.  In relatie tot 
bewonersinitiatieven heeft de gemeente een bescheiden rol, als onderdeel van de 
netwerken in de wijk. Hiervoor wordt onder andere stadsdeelmanagement, 
wijkcoordinatoren en sociaal werk ingezet. Zij fungeren als een duidelijke ingang voor 
bewonersinitiatieven. 
 
In ons handelen hanteren we de volgende uitgangspunten:  

 wij zijn er als gemeente om dingen mogelijk te maken. Wij zijn niet altijd zelf 
verantwoordelijk voor een oplossing maar zorgen er voor dat anderen (inwoners, 
ondernemers of maatschappelijke partijen) die verantwoordelijkheid kunnen nemen.  

 wij (gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie) zijn één gemeente en stralen 
dit uit naar onze inwoners en ondernemers.  

Wat gaan we doen:  

 Het bieden van (regel)ruimte aan burgerinitiatieven.  

 Versterken en faciliteren informele netwerken 

 Cliëntondersteuning nadrukkelijker positioneren vindplaatsgericht  in de 
wijk.   

 Betere positionering sociaal werk 

 Inzetten op integrale toegankelijkheid 
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 wij luisteren naar inwoners en ondernemers en gaan het gesprek aan. Wij proberen 
aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners en ondernemers. We participeren 
in de verschillende netwerken vanuit een toegevoegde waarde. We zijn regelmatig in 
de wijken, buurten, op onze bedrijventerreinen en zijn dan zichtbaar aanwezig.  

 
 
 
1.1.2 Versterken en faciliteren informele netwerken  
Bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van burgers spelen 
(zorg)vrijwilligers en mantelzorgers een grote rol. Vrijwilligers zetten zich met een 
maatschappelijk doel voor anderen in en geven hierbij ondersteuning aan de samenleving. 
Mantelzorgers zorgen voor een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, 
kind of ander familielid of kennis. Zij geven deze zorg vaak langdurig en onbetaald vanuit de 
persoonlijke relatie die ze met de hulpbehoevende hebben. Mantelzorg overkomt mensen 
en verschilt daarmee wezenlijk van de ondersteuning van een (zorg-)vrijwilliger, die bewust 
kiest voor het bieden van ondersteuning en zorg.  
 
(Preventieve) ondersteuning voor mantelzorgers 
In het kader van onze visie gericht op zelf doen en zelf doen versterken wordt  mantelzorg 
nog belangrijker. Mantelzorgers maken het namelijk mogelijk dat cliënten (langer) thuis 
kunnen blijven wonen waardoor duurdere vormen van zorg niet nodig zijn of uitgesteld 
kunnen worden. Mantelzorg doet men vaak langdurig en naast andere taken zoals werk of 
het zorgen voor andere gezinsleden. Goede ondersteuning van de mantelzorgers is 
belangrijk om ervoor te zorgen dat zij hun werk en zorgtaken goed kunnen blijven uitvoeren 
en combineren en om te voorkomen dat ze overbelast raken.  
Er zijn verschillende vormen van mantelzorgondersteuning in Sittard-Geleen. 
Denk hierbij aan het Steunpunt Mantelzorg maar bijvoorbeeld ook particuliere 
mantelzorgmakelaars die mantelzorgers zelf kunnen inschakelen (en in sommige gevallen 
ook vergoed worden door de zorgverzekeraar).  Daarnaast hebben de professionals in het 
sociale domein zoals Wmo consulenten, huisartsen, zorgaanbieders en docenten een 
belangrijke opdracht om aandacht te hebben voor de mantelzorger en deze goed te 
informeren over ondersteuningsmogelijkheden en daar waar mogelijk meer mensen bij de 
mantelzorg te betrekken zodat de last op meerdere schouders rust. 
 
De huidige ondersteuning aan mantelzorgers via het Steunpunt Mantelzorg wordt 
gecontinueerd met  een breed aanbod aan ondersteuning, zoals advisering, ondersteuning, 
lotgenotencontacten, etc.  We versterken de informatievoorziening naar mantelzorgers. 
Hierbij zorgen we dat signaleerders en doorverwijzers op de hoogte zijn van beschikbare 
mantelzorgondersteuning zodat zij naar de juiste plek kunnen doorverwijzen.  
Tot slot bekijken we de mogelijkheid tot het vormen van  een goede samenwerking tussen 
beroepskracht, mantelzorger, vrijwilliger en de zorgvrager via een Expertisecentrum 
Informele Zorg. Dit centrum moet een outreachende werkwijze vervullen en het thema 
mantelzorg bij partijen in de stad agenderen.   Naast de netwerkfunctie zijn informatie, het 
leveren van praktische en informele ondersteuning en deskundigheidsbevordering  de 
belangrijkste taken van dit  centrum. 
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Ontwikkeling van respijtzorgarrangementen 
Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van de zorg om de mantelzorger te ontlasten. Op dit 
moment zijn er twee vormen van respijtzorg, namelijk de informele respijtzorg 
(zorgvrijwilligersorganisaties) en de formele respijtzorg (maatwerkvoorziening kortdurend 
verblijf).  
De komende jaren wordt ingezet op: 

1. Het stimuleren van van nieuwe, bij voorkeur informele 
ondersteuningsarrangementen binnen de huidige budgetten, zodat voor iedere 
vraag passende ondersteuning mogelijk is.  Hierbij zal vooral gekeken worden naar 
oplossingen die aansluiten op de behoefte van individuele mantelzorgers.  

2. Het verder versterken van de samenwerking tussen formele en informele zorg.  
 
Mantelzorgwaardering 
De gemeente werd per 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de mantelzorgwaardering. 
Landelijke en lokale onderzoeken tonen aan dat de mantelzorgwaardering door middel van 
een financiële tegemoetkoming stimulerend en motiverend werkt. Daarom kiest de 
gemeente voor voortzetting van het mantelzorgcompliment. De gemeente heeft criteria 
bepaald en vastgelegd in de Wmo beleidsregels, op basis waarvan men een compliment 
ontvangt. Uitgangspunt hierbij is zo min mogelijk bureaucratie. Daarnaast organiseert de 
gemeente mantelzorgverwendagen om uiting te geven aan de erkenning en waardering 
voor álle mantelzorgers. 
 
Ondersteuning voor (zorg)vrijwilligers 
Naast mantelzorgers zijn ook (zorg)vrijwilligers van groot belang in het kader van de 
decentralisatie van ondersteuningstaken naar de gemeente. Een vrijwilliger kiest bewust 
voor het uitvoeren van (zorg)taken, vaak vanuit het gevoel iets voor een ander te willen 
doen. 
  
De Westelijke Mijnstreek kent een groot aantal zorgvrijwilligersorganisaties, deze 
organisaties alsook de samenwerking tussen deze organisaties (StreekZorg) wordt door de 
gemeente gesubsidieerd. Dit wordt de komende periode voortgezet. In dat kader wordt 
verder ingezet op training/scholing van zorgvrijwilligers gericht op kwetsbare groepen en 
samenwerking tussen formele en informele zorg (zorgaanbieders en 
zorgvrijwilligersorganisaties). Met name de samenwerking met zorgaanbieders wordt steeds 
belangrijker. Het zal steeds vaker voorkomen dat zowel een hulpverlener als een vrijwilliger 
of mantelzorger een verantwoordelijkheid hebben voor de ondersteuning van iemand. 
Samenwerking tussen deze beiden is dan ook van groot belang en kan ook een functie 
hebben in  de ondersteuning van de vrijwilliger of mantelzorger. 
Verder blijft de Verklaring omtrent het Gedrag gratis voor vrijwilligers van 
vrijwilligersorganisaties.  
 
De vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek heeft daarnaast de algemene taak om 
vrijwilligers(werk) te ondersteunen, die door de gemeente via subsidiëring wordt 
voortgezet. Zij ondersteunen door middel van het bieden van informatie en advies, 
bemiddeling naar vrijwilligerswerk (zowel regulier als maatwerk), het bieden van 
deskundigheidsbevordering en ondersteuningstrajecten te begeleiden.  
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1.1.3 Onafhankelijke cliëntondersteuning en kortdurende clientondersteuning in de wijk 
De gemeente heeft vanaf 2015 de wettelijke opdracht om voor alle burgers een algemene 
voorziening voor cliëntondersteuning in te richten. 
Cliëntondersteuning is vooral gericht op het faciliteren van de burger bij het gebruik maken 
van de eigen mogelijkheden en het eigen netwerk, met als doel het versterken van de 
zelfredzaamheid en participatie van een cliënt. Dit kan informatie en advies zijn, maar ook 
uitgebreide vraagverheldering en kortdurende ondersteuning bij keuzes en problemen op 
diverse levensterreinen omvatten.  
Clientondersteuning kan ingezet worden bij de toegang voor een (maatwerk)voorziening, 
zoals bij het keukentafelgesprek. Maar ook preventief als (kortdurende) ondersteuning, 
waardoor een beroep op een (maatwerk)voorziening kan worden verminderd of 
voorkomen. Cliëntondersteuning heeft dus ook een belangrijke voorliggende functie.  
Het kan zowel door informele partijen familie, vrienden, vrijwilligers) worden ingezet als 
formele partijen.  
 
Bij het aanbod maken we een verschil tussen cliëntondersteuning gericht op informatie en 
advies en het keukentafelgesprek en brede kortdurende cliëntondersteuning ter 
voorkoming van zware specialistische vormen van ondersteuning en zorg. 
 
Cliëntondersteuning bij keukentafelgesprek 
Voor de cliëntondersteuning gericht op het keukentafelgesprek is er een onafhankelijk 
aanbod beschikbaar van professionele partijen. Daarnaast wordt ook nadrukkelijk ingezet 
op  het inzetten en faciliteren van  informeel aanbod, daar waar dat mogelijk is.  De 
informele aanbieders worden hierbij ondersteund  door middel van trainings- en 
professioneel aanbod en er wordt ingezet op een goede samenwerking tussen alle formele 
en informele partijen. 
Cliënten worden bij de toegang actief gewezen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. 
Zij zijn niet verplicht om gebruik te maken van de door de gemeente aangeboden 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Zij kunnen ook zelf een keuze maken voor 
ondersteuning door een partij die bij hen past.  
 
Kortdurende cliëntondersteuning 
De brede kortdurende cliëntondersteuning gaan we nadrukkelijker positioneren 
vindplaatsgericht  in de wijk.  Deze inzet vindt plaats door professioneel aanbod, daar waar 
nodig en informeel aanbod, daar waar dat kan. Dit aanbod kan ook in groepsverband 
plaatsvinden, bijvoorbeeld door lotgenotencontacten te organiseren.  
 
1.1.4 Sociaal (net)werk  
Aanwezig zijn in wijken en buurten en aansluiten bij netwerken van bewoners. Aanvoelen 
wat er gebeurt. Betrokken bij de buurt en de leefomgeving, altijd gericht op het vergroten  
en bevorderen van de zelfredzaamheid van bewoners. Daar moet het om gaan in het sociaal 
werk. Latente problemen en vragen vanuit de eigen professionaliteit oppakken. Eropaf gaan 
als gedrag uit de pas loopt. Ingrijpen. Kwetsbaren, jong en oud, stimuleren mee te doen. 
Ontwikkelingsmogelijkheden bieden, dat zijn de kenmerken van sociaal werk.  
 
Sociaal werk is gericht op ondersteuning op buurt-, wijk- en dorpsniveau aan burgers - jong 
en oud, vitaal en kwetsbaar - zodat zij zich kunnen ontwikkelen, kunnen groeien en 
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deelnemen op alle terreinen van de samenleving. Het stimuleert het eigen vermogen van 
mensen om belemmeringen weg te nemen die het moeilijk maken om actief mee te doen. 
Daarmee draagt het sociaal werk bij aan het versterken van ieders motivatie, veerkracht en 
zelfstandigheid. Hierbij dient sprake te zijn van een evenwichtig samenspel van informele en 
formele ondersteuning.  
 
Sociaal Werkers zijn professionals die werken aan collectieve oplossingen waar het kan, en 
aan individuele oplossingen als het moet. Ze gaan erop af, verhelderen vragen en behoeften 
van mensen en signaleren vroegtijdig. Sociaal Werkers benutten de kracht van vrijwilligers. 
Ze weten dit potentieel aan te boren. Ze laten mensen ervaren dat vrijwillige inzet de 
maatschappij én henzelf veel oplevert. Ze coachen, ze ontwikkelen talent en bieden ruimte 
om te leren en te groeien. Organiseren, stimuleren, activeren en ondersteunen.  
 
Gezien bovenstaande taak en opdracht van het sociaal werk wordt de opdrachtverlening 
van gemeenten aan PIW de komende jaren aangepast. Niet meer gericht op afzonderlijke 
functies en produkten maar gericht op resultaten en afgestemd op de specifieke wijken en 
buurten in de gemeente.  
 
1.1.5 Inzetten op integrale toegankelijkheid  
Met integrale toegankelijkheid wordt gedoeld op maximale toegankelijkheid van gebouwen 
en openbare ruimte voor mensen met een handicap en rolstoelgebruikers.  
Het uitgangspunt van integrale toegankelijkheid is dat onze leefomgeving bereikbaar, 
betreedbaar en bruikbaar moet zijn voor iedereen en dit op een onafhankelijke en 
gelijkwaardige wijze. 
Nederland ondertekende het VN-verdrag in 2007. In april 2016 heeft de Rijksoverheid het 
verdrag omgezet in nationale wet- en regelgeving (ratificatie) onder de voorwaarde dat de 
VN akkoord is gegaan met het geleidelijk invoeren van de verplichtingen die volgen uit de 
ratificatie.  
Tot nu toe hanteert de gemeente het uitgangspunt dat publieke gebouwen en openbare 
ruimte toegankelijk moeten zijn, ook voor mensen met een beperking/hulpmiddel, en dat 
dit geborgd moet zijn (en ook is) in de reguliere procedures op basis van de geldende 
normen (zoals woningwet, bouwbesluit). De bekostiging maakt onderdeel uit van inrichting 
en beheer openbare ruimte dan wel projectbudgetten. 

 
De komende jaren zal daarbij meer aandacht zijn voor: 
1. Richtlijnen voor integrale toegankelijkheid krijgen nadrukkelijker een plek in het ruimtelijk 
beleid (ruimtelijke kwaliteit). 
2. Meer aandacht voor integrale toegankelijkheid bij de planvorming en planuitvoering van 
openbare ruimte en projecten.  
3. In de interne communicatie meer aandacht besteden aan bewustwording t.a.v. mensen 
met een handicap en de letterlijke en figuurlijke drempels die we als organisatie soms 
opwerpen (invalidentoiletten als poetshoek gebruiken, afspraken met burgers die in een 
rolstoel zitten op de derde verdieping in het stadhuis plannen etc).  
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1.2 Het gebiedsgericht organiseren van (de toegang tot) ondersteuning en zorg en het 
aansluiten hiervan op wat in wijken, kernen en dorpen aan mogelijkheden voor 
ondersteuning aanwezig is 
 
In 2015 en 2016 is de basis gelegd voor een gebiedsgerichte aanpak, ook de komende jaren 
wordt hier volop op ingezet. Het gaat dan over het samenspel tussen vrij toegankelijke 
preventieve ondersteuning dichtbij mensen, één aanspreekpunt voor gezinnen die 
ondersteuning nodig hebben (regisseur), de toegang naar maatwerkvoorzieningen en de 
uitvoering van de maatwerkvoorzieningen. Voordeel van een gebiedsgerichte aanpak is dat 
de professionals het gebied kennen, de inwoners met een ondersteuningsbehoefte kennen, 
de stakeholders in het buurtnetwerk kennen en daarmee beter zicht hebben op de 
mogelijkheden dicht bij mensen. Ook het gebiedsgericht organiseren van de teams Wmo, 
Jeugd en Werk&Inkomen zal bijdragen aan het versterken van de netwerken in wijken en 
buurten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Wmo doel 2 wordt dit nader beschreven.  
 
1.3 Veilig Thuis en de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een veiligheidsaanpak gebaseerd 
op de Wmo en Jeugdwet. Hierbij staan een aantal kernelementen centraal. Deze zijn door 
de achttien Zuid-Limburgse gemeenten geformuleerd, omdat een aantal onderdelen in de 
aanpak op deze schaal georganiseerd wordt, zoals Veilig Thuis en de Vrouwenopvang. De 
kernelementen zijn: 

1. veiligheid voorop; 
2. preventie; 
3. kinderen eerst; 
4. melden zonder drempels; 
5. triage; 
6. duidelijkheid in de regie, uitgaande van één gezin, één plan, één regisseur; 
7. inzet van eigen kracht en het gebruik van het sociale netwerk; 
8. het in tact houden van de sociale omgeving; 
9. hulpverlening die zoveel mogelijk direct, gelijktijdig en systeemgericht ingezet wordt. 

 
De aanpak heeft als doel huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkómen dan wel 
verminderen en duurzaam te stoppen. Een afgeleid doel is het streven naar een situatie 
waarin de veiligheid van alle betrokkenen duurzaam is gewaarborgd, zodat alle betrokkenen 
weer volop ontwikkelingskansen hebben en weer volop kunnen participeren.  
 

Wat gaan we doen? 
De integrale gebiedsgerichte aanpak is speerpunt binnen de programma aanpak 
van Hallo 2020. De doelen die we de komende jaren nastreven zijn: 
1) In onze stad staan de inwoners en hun omgeving centraal en niet het systeem. 
2) Een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan inwoners die het (tijdelijk) 

op eigen kracht niet (geheel) redden. 
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Preventie, interventie en nazorg 
Gemeente Sittard-Geleen geeft invulling aan preventie, interventie en nazorg op lokaal 
niveau. Preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling vindt o.a. plaats door middel 
van landelijke voorlichtingscampagnes waarin burgers attent worden gemaakt op huiselijk 
geweld en opgeroepen worden om misstanden te melden bij Veilig Thuis.  Op lokaal niveau 
wordt bijgedragen aan preventie door middel van bijvoorbeeld trainingen op scholen en 
voor vrijwilligers (in de zorg). Implementatie van de ‘Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling’ draagt bij aan professionele en vroegtijdige signalering van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. Door in een eerder stadium ‘niet-pluis’ signalen te herkennen en op 
te pakken streven we naar een vermindering van de inzet van gespecialiseerde 
hulpverlening op termijn.  
 
Veilig Thuis 
Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor zowel huiselijk geweld als kindermishandeling. 
Veilig Thuis Zuid-Limburg is onderdeel van de GGD Zuid-Limburg en het aanspreekpunt voor 
gemeente Sittard-Geleen. Veilig Thuis Zuid-Limburg bestaat sinds 1 januari 2015 en is nog 
volop in ontwikkeling. In nauwe samenwerking met het veiligheidshuis, de politie, het 
Openbaar Ministerie en het lokale veld wordt een werkwijze ontwikkeld om aan de huidige 
opgaven te voldoen en de meldingen binnen de wettelijke termijnen af te handelen. 
Positionering van het lokale veld, het terugdringen van wachtlijsten en voorzien in 
beschikbaarheid van de benodigde expertise zijn belangrijke onderdelen die de komende 
drie jaar verder vorm zullen krijgen. 
 
Vrouwenopvang 
Vrouwenopvang is een onmisbare schakel in de strijd tegen huiselijk geweld en 
kindermishandeling, maar alleen daar waar dat in het kader van de veiligheid absoluut 
noodzakelijk is. Goede aansluiting van externe hulpverlening en die van de vrouwenopvang 
is van groot belang. Monitoring van de beschikbaarheid en het gebruik van de 
vrouwenopvang vindt plaats op Zuid-Limburgs niveau.   
 
1.3 Uitgangspunten en opgaven behorende tot Wmo doel 1 

 Sterke wijken, kernen en dorpen die tevens een vangnet voor kwetsbare 
doelgroepen zijn. Wat gaan we doen:  

o Het bieden van (regel)ruimte aan burgerinitiatieven.  
o Versterken en faciliteren informele netwerken 
o Cliëntondersteuning nadrukkelijker positioneren vindplaatsgericht  in de wijk.   
o Betere positionering sociaal werk 
o Inzetten op integrale toegankelijkheid 

 
 

 Het gebiedsgericht organiseren van (de toegang tot) ondersteuning en zorg en het 
aansluiten hiervan op wat in wijken, kernen en dorpen aan mogelijkheden voor 
ondersteuning aanwezig is.  
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 Het voorkomen, verminderen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling zodat alle betrokkenen weer volop ontwikkelingskansen hebben 
en weer volop kunnen participeren.  
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2:  Wmo doel 2 zelf doen ondersteunen 
Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of 
met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen 
leefomgeving. 

 
Het tweede doel in de nieuwe Wmo richt zich op die mensen die bij het zelfstandig wonen 
en leven ondersteuning nodig hebben bovenop wat zij zelf kunnen, het sociaal netwerk kan 
bijdragen en aan ondersteuningsmogelijkheden in wijken, kernen en dorpen beschikbaar is. 
Deze ondersteuning is sinds 2015 een taak van gemeenten. Niet zozeer het daadwerkelijk 
bieden van ondersteuning, maar wel zorgen dat indien nodig ondersteuning geboden wordt. 
En dat op een manier waarbij de ondersteuning zoveel mogelijk aansluit bij de persoonlijke 
woon- en leefsituatie van diegene die het betreft. Deze ondersteuning is daar waar gericht 
op het uiteindelijk weer zelfstandig verder kunnen zonder ondersteuning. Dit neemt niet 
weg dat er altijd mensen zijn die langdurig of zelfs levenslang ondersteuning en/of zorg 
nodig hebben. 
 
Hoe kijken we naar maatschappelijke ondersteuning? 
In de Wmo wordt gesproken over maatwerkvoorzieningen.  De Wmo betreft daarmee geen 
(langdurige) zorg, maar maatschappelijke ondersteuning gericht op het zo lang en goed 
mogelijk zelfstandig wonen en ondersteuning gericht op meedoen.  
Daarbij gaan we uit van het principe ‘doen wat nodig is’. Doen wat nodig is, betekent dat 
niet elke inwoner met een vergelijkbaar probleem ook dezelfde ondersteuning krijgt. Een 
verschuiving van ‘waar heb ik recht op?’ naar ‘wat heb ik nodig?’.  
Iedereen kan iets overkomen waardoor je (even) niet meer alles zelf kunt en ondersteuning 
nodig hebt. De ondersteuning wordt daarom meer gericht, door aan de voorkant te bekijken 
wat nodig is. De gemeente hanteert daarbij geen ‘standaardoplossing’ maar heeft aandacht 
voor de vraag en sluit aan bij iemands persoonlijke situatie. Daarbij zijn we er van overtuigd 
dat mensen in staat zijn een groot deel van hun problemen zelf op te lossen. Inwoners 
dienen dit vertrouwen te krijgen. Als gemeente informeren, adviseren en ondersteunen wij 
op een manier die daaraan bijdraagt. Niet de beperkingen staan centraal, maar de 
mogelijkheid van mensen om zich aan te passen en zelf regie te (blijven) voeren over hun 
leven. Meer dan nu, wordt de regie en zeggenschap bij de mensen zelf gelaten en daarop 
aangevuld wat nodig is. Wie echter niet zonder professionele ondersteuning kan, krijgt die 
ook. Tijdelijk als het kan, permanent als het moet. 
 
In  schema: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zelf doen versterken en 
ondersteunen 
- wat doet en kan iemand 

zelf 
- wat doet en kan het 

eigen netwerk of 
buurtnetwerk 

- welke algemene en 
collectieve 
voorzieningen bieden 
een oplossing  

- wat wil iemand weer 
kunnen 

 

Ondersteuning 
(maatwerkvoorziening) 

- Ondersteuning gericht op 

een schoon en geschikt  

huis 

- Ondersteuning gericht op 

zelfstandig wonen. 

- Ondersteuning gericht op 

participatie 

- Ondersteuning gericht op 

de mantelzorger  

(kortdurend verblijf) 

Cliënt 

Regisseur 
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2.1 Maatwerkvoorzieningen Wmo 
Cliënten kunnen maatwerkvoorzieningen ontvangen via zorg in natura (ZIN) of een 
persoonsgebonden budget (PGB). De toekenning van ZIN of PGB staat niet centraal in het 
werkproces. Centraal staat het samen met de cliënt oplossen van diens hulpvraag. 
Toekenning van een maatwerkvoorziening is slechts een afgeleidde hiervan.  Het gesprek 
met de cliënt, luisteren naar diens vragen, inspelen op diens persoonlijke situatie, samen 
bepalen wat nodig is en in sommige gevallen het op weg helpen van de cliënt is de 
belangrijkste taak van de Wmo-consulenten.  
 
Een maatwerkvoorziening komt pas in beeld zodra op basis van gesprekken en een goed 
onderzoek naar de persoonlijke woon- en leefsituatie van iemand geconcludeerd wordt dat 
er ondersteuning nodig is aanvullend op dat wat iemand zelf kan, met behulp van het 
sociaal netwerk of met algemene voorzieningen opgevangen kan worden.  
 
De Wmo kent verschillende maatwerkvoorzieningen. Enerzijds betreft het 
maatwerkvoorzieningen in vorm van producten cq materiele voorzieningen en anderzijds 
dienstverlening.  
 
Materiele voorzieningen 
Wmo maatwerkvoorzieningen in de vorm van producten cq materiele voorzieningen zijn 
vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen/woningaanpassingen en rolstoelen.  
Producten cq materiele voorzieningen worden aan burgers ter beschikking gesteld om zo 
zelfstandig mogelijk mee te kunnen blijven doen in de maatschappij.  
 
Dienstverlening 
Wmo maatwerkvoorzieningen in de vorm van dienstverlening zijn huishoudelijke 
ondersteuning en ondersteuning bij zelfstandig wonen en meedoen/participatie.  
Dienstverlening wordt niet meer zoals vroeger toegekend in uren of dagdelen, maar op 
grond van te bereiken doelen en resultaten. Deze doelen en resultaten zijn afhankelijk van 
de persoonlijke situatie van een burger en leiden tot een arrangement. Op grond van dit 
arrangement kan de Wmo aanbieder de burger adequaat ondersteunen om aan de 
gewenste resultaten te werken.  
 
Over alle Wmo maatwerkvoorzieningen (behalve rolstoelen) en diensten betaalt de cliënt 
een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk vastgelegd. De eigen bijdrage is gebaseerd 
dan wel een afgeleide van de kostprijs van de voorziening, het inkomen en het vermogen 
van de cliënt (en diens partner). De gemeente Sittard-Geleen heeft als uitgangspunt dat de 
maximale eigen bijdrage wordt geïnd. Dit systeem is gebouwd op solidariteit, de cliënten 
met het hoogste inkomen betalen ook de hoogste eigen bijdrage. Uiteraard is de eigen 
bijdrage nooit hoger dan de kostprijs van de voorziening. De anticumulatieregeling regelt 
dat burgers niet oneindig veel eigen bijdrage moeten betalen. De burger betaalt dus nooit 
meer dan de maximale periode bijdrage onafhankelijk van het aantal 
maatwerkvoorzieningen waar hij gebruik van maakt. Het Centraal Administratiekantoor 
(CAK) berekent voor de Wmo maatwerkvoorzieningen de eigen bijdrage op basis van 
inkomen en vermogen.  
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Indien wordt vastgesteld dat een maatwerkvoorziening nodig is, bepaalt een cliënt zelf of hij 
of zij deze wenst op basis zorg in natura of PGB. Voor PGB gelden echter een aantal 
randvoorwaarden, deze worden hieronder genoemd.  
 
Persoongebonden budget 
Als gemeente vinden we het persoons gebonden budget een belangrijk instrument. Het PGB 
waarborgt de keuzevrijheid van personen en geeft de vrijheid zelf te kiezen voor een 
aanbieder en zelf te bepalen hoe de ondersteuning er uit moet zien en wanneer  deze 
plaatsvindt.  
Met een PGB kunnen we inhoud geven aan de eigen kracht van de burger door hem zelf de 
regie en verantwoordelijkheid te geven voor de eigen benodigde ondersteuning. Daarnaast 
bevordert het PGB innovatie in het beschikbare aanbod doordat aanbieders worden 
gefinancierd die niet door de gemeente zijn gecontracteerd. 
 
Wettelijke voorwaarden 
In de wetgeving zijn drie voorwaarden beschreven waaraan personen moeten voldoen 
indien zij aanspraak willen maken op een PGB: 
a) de cliënt dient naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat te 

zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn 
sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde. 
Tevens moet de cliënt in staat geacht wordenom de aan een persoonsgebonden budget 
verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren (verstandelijk vermogen); 

b) de cliënt dient zich gemotiveerd op het standpunt te stellen dat de individuele 
voorziening die wordt geleverd door een gecontracteerde aanbieder, door hem niet 
passend wordt geacht (passendheid); 

c) naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de individuele voorziening behoren 
en die de cliënt van het persoonsgebonden budget wil betrekken, van goede kwaliteit 
zijn (kwaliteit). 

 
Het uitsluiten van een mogelijkheid voor een PGB is alleen mogelijk indien de 
gecontracteerde voorziening volledig toereikend is om passende ondersteuning aan de 
bieden aan de individuele aanvrager. 
 
Maatregel inkomenssteun zorgkosten en collectieve ziektenkostenverzekering 
De landelijke regeling Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (Wtcg) en 
de Regeling gedeeltelijke compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER) zijn in 2014 
afgeschaft. Om inwoners tegemoet te komen in hun zorgkosten is in 2015 de ‘Regeling 
Tegemoetkoming Zorgkosten’ vastgesteld. Daarnaast wordt met de collectieve 
zorgverzekering ‘VGZ Zuid-Limburgpakket’ aan inwoners de mogelijkheid geboden zich te 
verzekeren voor een deel van de kosten (eigen bijdragen en eigen risico). 
 
Regeling tegemoetkoming zorgkosten  
Inwoners met een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm ontvangen een 
tegemoetkoming van €150,00 per jaar indien zij aantoonbare zorgkosten hebben ten 
gevolge van een chronische ziekte of een handicap. Zorgkosten ten gevolge van chronische 
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ziekte of handicap zijn aantoonbaar indien in het kalenderjaar waarop de aanvraag 
betrekking heeft, sprake is van: 
a. gebruikmaken van een voorziening in het kader van de Wet  

maatschappelijke ondersteuning (Wmo); of 
b. een indicatie ‘zorg thuis’ of een persoonsgebonden budget in het kader van  

de Wet Langdurige Zorg (Wlz); of 
c. een betaalde eigen bijdrage ter hoogte van minimaal € 350,00 in het kader van de  

Zorgverzekeringswet; of 
d. een volledig verbruikt eigen risico van de zorgverzekering in het kalenderjaar waarop 

de aanvraag betrekking heeft én in het voorafgaande kalenderjaar. 
 
2.2 De toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo  
De toegang van de Wmo is ondergebracht bij het huidige Wmo adviescentrum. In 2016 is 
een proces in gang gezet waarbij de toegang voor de Wmo, evenals de toegang voor de 
Jeugdwet en Participatiewet, nadrukkelijker gebiedsgericht wordt georganiseerd.  
 
De doelen die we daarbij nastreven, voortkomend uit de aanpak Transformatie sociaal 
domein Hallo 2020 zijn: 
 

- In onze stad staan de inwoners en hun omgeving centraal en niet het systeem. 
Om de inwoner en zijn directe omgeving centraal te stellen in plaats van het 
systeem, zetten we de komend drie jaar in op vier resultaten: 
1. Wanneer inwoners een ondersteuningsvraag stellen, wordt deze integraal 

bekeken. 
2. Als er een enkelvoudige vraag is, pakken we deze ook enkelvoudig op. 
3. Er wordt per huishouden met een meervoudig ondersteuningsvraagstuk één plan 

gemaakt, ongeacht uit welke wetten ondersteuning nodig is. 
4. Inwoners ondervinden bij hun ondersteuning geen hinder van de schotten tussen 

de uitvoering van verschillende wetten en gemeentelijke regelgeving. 
 

- Een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan inwoners die het (tijdelijk) op 
eigen kracht niet (geheel) redden. 
Om de dienstverlening beter op de leefwereld van mensen af te stemmen, gaan we 
de netwerkbenadering versterken. Hierbij betrekken we niet alleen aanbieders van 
maatwerkvoorzieningen, maar ook stakeholders als leerkrachten, 
leerplichtambtenaar, verloskundigen, huisartsen enz. die vaak al vroeg signaleren 
dat ondersteuning (het verergeren van) problemen kan voorkomen.  

 
We zetten de komende jaar in op drie resultaten: 
1. Versterken van het netwerk van stakeholders in wijken en buurten en dit 

koppelen aan onze integrale maatwerkers. 
2. Versterken van het voorliggende aanbod voor kortdurende ondersteuning, 

dichtbij mensen, waardoor minder beroep hoeft worden gedaan op maatwerk- 
en andere voorzieningen (zie ook 3.1). 

3. Beter aansluiten met zorg en ondersteuning bij de informele netwerken van 
mensen (zie ook 3.1). 
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2.3 Uitgangspunten en opgaven behorende tot Wmo doel 2 
 

 Het besluit gericht op Wmo maatwerkvoorzieningen wordt vastgelegd in termen van 
een doelen, resultaten en een arrangement. Wmo-aanbieders krijgen de ruimte om 
samen met de cliënt en eventueel een cliëntondersteuner een arrangement op te 
stellen dat nauw dient aan te sluiten bij de persoonlijke leef- en woonsituatie van de 
cliënt.  Over de Wmo maatwerkvoorziening wordt een eigen bijdrage betaald op 
basis van de kostprijs van de voorziening en het inkomen en vermogen van de 
burger.  

 

 Een  PGB is mogelijk indien wordt voldaan aan de drie wettelijke randvoorwaarden 
betreffende vermogen, passendheid en kwaliteit. Het PGB zal verstrekt worden op 
basis van een trekkingsrecht. 
 

 Inwoners met een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm ontvangen een 
tegemoetkoming van €150,00 indien zij aantoonbare zorgkosten hebben ten gevolge 
van een chronische ziekte of een handicap. 
 

 De toegang van de Wmo is ondergebracht bij het huidige Wmo adviescentrum. In 
2016 is een proces in gang gezet waarbij de toegang voor de Wmo, evenals de 
toegang voor de Jeugdwet en Participatiewet, nadrukkelijker gebiedsgericht wordt 
georganiseerd.  
De doelen die we daarbij nastreven zijn: 

o In onze stad staan de inwoners en hun omgeving centraal en niet het 
systeem. 

o Een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan inwoners die het 
(tijdelijk) op eigen kracht niet (geheel) redden. 
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3: Wmo doel 3 zelf doen ondersteunen en overnemen 
Het bieden van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen 
 
Het derde doel van de Wmo is specifiek gericht op Maatschappelijke Opvang en Beschermd 
Wonen voor mensen met uiteenlopende problematiek die niet (meer) in staat zijn om zich 
op eigen kracht te handhaven in de samenleving.  
 
3.1 Doelgroep  
Soms heeft een inwoner meer dan (tijdelijke) ondersteuning op onderdelen nodig, als 
gevolg van psychiatrische of psychosociale problematiek waardoor hij/zij niet in staat is om 
zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Voor deze inwoners is Beschermd 
Wonen beschikbaar, een maatwerkvoorziening waarbij een zorgvrager woont in een 
accommodatie van een instelling voor beschermd wonen, met toezicht en begeleiding 
aangepast aan de zorgvraag. Doelen van Beschermd Wonen zijn: 

 het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie; 

 het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren; 

 stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld; 

 het bieden van een veilige woonomgeving; 

 het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast. 
 
Daarnaast zijn er dak- en/of thuisloze inwoners. Vaak hebben zij ook een hulpvraag op 
andere levensgebieden zoals inkomen en verslaving en zijn ze bekend binnen de psychiatrie. 
De Maatschappelijke Opvang biedt deze inwoners een (tijdelijk) dak boven hun hoofd, vaak 
gepaard met zorg en ondersteuning. De doelen van Maatschappelijke Opvang zijn, 
afhankelijk van de situatie van de inwoner en naast het zorgen voor een woning, 
vergelijkbaar met die van beschermd wonen. Aanbieders bieden vaak zowel 
Maatschappelijke Opvang als Beschermd Wonen. 
 
3.2 Voorzieningen en toegang 
Voor inwoners met een psychiatrische of psychosociale zorgvraag en voor dak-/thuislozen 
zijn verschillende algemene - en maatwerkvoorzieningen beschikbaar: 
 
Algemene voorzieningen  

 Maatschappelijke Opvang; crisisopvang, tijdelijke dag- en nachtopvang, 
woonvoorziening voor maximaal één jaar; 

 Inloop GGz, vrij toegankelijke dagbesteding voor mensen die zelfstandig wonen, bekend 
binnen de psychiatrie; 

 Vangnet OGGZ; signalering, opsporing, melding en toeleiding van zorgwekkende 
zorgmijders binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg. 

 
Maatwerkvoorzieningen 

 Beschermd Wonen; 

 Ondersteuning door in de doelgroep gespecialiseerde aanbieders. 
 
De algemene voorzieningen bieden inwoners vaak een eerste stap om weer te participeren 
in de samenleving. Voor de maatwerkvoorzieningen is een beschikking van de gemeente 
nodig. De financiering van de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen verloopt via 
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centrumgemeente Maastricht. De toegang tot Beschermd Wonen verloopt via een centraal 
voordeuroverleg; een overleg waarin aanbieders van Maatschappelijke Opvang en 
Beschermd Wonen en de GGD vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk wordt de 
ondersteuningsvraag van een inwoner besproken en bekeken welke aanbieder de inwoner 
het beste kan ondersteunen. Deze aanbieder bepaalt vervolgens in overleg met de 
zorgvrager hoe en wanneer de ondersteuning geboden wordt. De maatwerkvoorziening 
ondersteuning wordt door de gemeente verstrekt.  
 
3.3 Aanpak verwarde personen 
De samenleving heeft steeds vaker te maken met verwarde personen; mensen die verward 
gedrag vertonen, vaak kwetsbaar zijn en die te kampen hebben met verschillende 
aandoeningen of beperkingen (psychiatrisch, verstandelijk, psycho-geriatrisch, verslaving 
gerelateerd). Dit gedrag gaat dikwijls gepaard met levensproblemen als schulden, verlies 
van dierbaren, gebrek aan participatie of illegaliteit. Door dit gedrag kunnen ze overlast  
veroorzaken in hun woonomgeving  en een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf of hun 
omgeving. Voor verwarde mensen geldt dat zij zelf niet makkelijk de weg naar hulp weten te 
vinden,  om hulp vragen of de zorg juist opzettelijk mijden. 
 
De toename van mensen die verward gedrag vertonen is mede een gevolg van een 
verenging van het domein van de psychiatrie tot de geneeskunde als gevolg van 
bezuinigingen. Mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen langer thuis, waardoor 
het risico toeneemt dat verwardheid niet tijdig gesignaleerd wordt.  
In veel gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor opvang en ondersteuning. Het 
huidige aanbod blijkt echter niet toereikend. Er is behoefte aan een samenhangende aanpak 
om mensen op te vangen en naar de juiste zorg en ondersteuning toe te leiden. De aanpak 
moet bovendien passen binnen de maatregelen die zijn genomen om mensen langer in de 
eigen omgeving te laten wonen. Waar nodig moeten zij zorg en ondersteuning krijgen in de 
eigen omgeving.  
 
In de nieuwe aanpak rond verwarde personen moet duidelijk zijn welke hulp- of 
zorgverlener in de lead is als iemand verward is. De betrokken diensten en organisaties 
moeten een gesloten keten vormen om mensen op de juiste plek te krijgen. Als er sprake is 
van strafbare feiten is het van belang om deze mensen snel in het juiste zorg- en/of 
straftraject te plaatsen. Daar waar geen sprake is van strafbare feiten moet voorkomen 
worden dat zij onterecht in een politieauto of politiecel terecht komen.  
 
De snelle toeleiding moet gevolgd en ondersteund worden door een levensloopaanpak. Bij 
deze aanpak is aandacht voor vroegsignalering en preventie van escalatie. Ook is er 
aandacht voor alle leefgebieden: participatie; werk; wonen; schuldhulpverlening. Doel 
daarbij is om mensen een goed en veilig thuis te bieden zodat ze zo normaal mogelijk 
kunnen participeren in de samenleving en voorkomen kan worden dat ze in een verwarde 
toestand terecht komen. 
 
De oplossing is niet eenvoudig en vergt samenwerking van veel partijen. Er is een regionaal 
“Plan van aanpak verwarde personen” in de maak. Bij het tot stand komen van dit plan zijn 
veel partijen betrokken. Temeer omdat het plan op de schaal Maastricht-Heuvelland + 
Westelijke Mijnstreek moet gaan werken. Daarbij gaat het niet alleen om gemeenten, 
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waarbij Maastricht als centrumgemeente een bijzondere plaats inneemt, maar ook om 
zorgaanbieders, in het bijzonder de GGZ, de GGD en diensten op het gebied van openbare 
orde en veiligheid zoals de politie, justitie, het Veiligheidshuis enzovoorts.  
 
Het plan van aanpak verwarde personen richt zich op:  
1. Toegang: het realiseren van een geïntegreerde toegang via subregionale teams waarin 

de betrokken partijen samenwerken en hun werkwijze en takenpakket op elkaar 
afstemmen.  

2. Expertise: er is voorzien in een ondersteunend expertiseteam waarin diverse 
deskundigheden vertegenwoordigd zijn die beschikbaar is voor zowel de toegangsteams 
als voor de overige voorzieningen voor opvang en beschermd wonen.  

3. Ondersteuning en voorzieningen: vervolgens gaat het om het voorzien in een 
gedifferentieerd palet aan ambulante ondersteuningsmogelijkheden, dagbestedings- 
verblijfs- en woonvoorzieningen, al dan niet gekoppeld aan zorg. Bovendien moet een 
crisisopvangvoorziening beschikbaar komen voor kortdurende opvang en acute zorg.  

4. Nazorg en achterdeur: om een goede door- en uitstroom uit de opvang- en 
woonvoorzieningen te bewerkstelligen wordt een centrale achterdeur gerealiseerd met 
gezamenlijk gedragen capaciteits- en uitvoeringsafspraken waar directe matching en 
toewijzing kan plaatsvinden en nazorg wordt ingezet.  

 
3.4 Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis 
Een commissie onder voorzitterschap van oud-wethouder Dannenberg heeft op verzoek van 
de VNG advies uitgebracht over de toekomst van Beschermd wonen. Centraal in dit advies 
staat het verleggen van de verantwoordelijkheid van de 43 centrumgemeenten naar alle 
gemeenten, vanuit het idee dat Beschermd Wonen veel meer moet worden ingepast in het 
bredere Wmo-beleid. Dit advies is op hoofdlijnen overgenomen door het VNG-bestuur; de 
VNG geeft aan dat de regio’s met de inhoudelijke lijn al aan de slag kunnen. Landelijke 
besluitvorming heeft echter nog niet plaatsgevonden en nieuwe wet- en regelgeving 
ontbreekt. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2020. De door de commissie 
Dannenberg neergelegde visie is dekkend voor het hele beleidsveld dat behoort tot doel 3. 
 
De komende jaren zal het aanbod van Beschermd Wonen transformeren. Voor wie het 
nodig heeft wordt ondersteuning, bescherming en behandeling zoveel mogelijk in de 
thuissituatie ingezet. Daartoe wordt beschermd wonen opgenomen in het geheel van 
maatschappelijke ondersteuning en wordt de ontwikkeling naar meer samenhang en 
samenwerking gestimuleerd. Centraal staat sociale inclusie van mensen met een verstoorde 
zelfregulatie: van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Uitgangspunten zijn de 
realisatie van beschermde woonplekken in de wijk en de transformatie van beschermd 
wonen naar het ondersteunen van kwetsbare burgers midden in de samenleving door 
uiteenlopende woonvarianten met flexibele herstelondersteuning.  
 
Met de beoogde transformatie naar stabiel wonen in de wijk zal het onderscheid tussen 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang op termijn verdwijnen. Deze transformatie 
zal gezien de aard van de voorziening en de zorgvraag van de cliënten een lange 
overgangstermijn kennen. 
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De komende drie jaar (2017-2019) zullen de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek 
invulling geven aan Beschermd Thuis, met de landelijke uitgangspunten en wet- en 
regelgeving als basis. Dat doen ze samen met aanbieders van Beschermd Wonen, 
Maatschappelijke Opvang en Maatschappelijke Ondersteuning, woningbouwcorporaties, 
cliëntenvertegenwoordigers, zorgvragers en inwoners. Het aanbrengen van (beleidsmatige) 
samenhang tussen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, algemene voorzieningen 
zoals de inloop GGz, maatwerkvoorzieningen als Begeleiding, het Vangnet en de aanpak 
verwarde personen is daarbij van groot belang. Ook zal Beschermd Wonen voor 
volwassenen en voor jongeren organisatorisch in samenhang worden gebracht. 
 
In de wetenschap dat in 2020 de transformatie van het Beschermd Wonen van start gaat, 
zullen de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek het bestaande beleid voortzetten en 
vooralsnog pas op de plaats maken als het gaat om de voorlopers: de Maatschappelijke 
Opvang, de inloop GGz, het vangnet OGGz en de maatwerkvoorziening Ondersteuning van 
mensen die tot de doelgroep behoren. Naarmate de invulling van Beschermd Thuis concreet 
wordt, is het mogelijk om hierop voor te sorteren en de bestaande voorzieningen in te 
passen in Beschermd Thuis. Het is namelijk niet wenselijk om nu beleidsmatige keuzes te 
maken die, als de wet- en regelgeving voor Beschermd Thuis verder ingevuld wordt, terug 
gedraaid moeten worden, met onrust voor de zorgvragers, verspilde energie en 
kapitaalvernietiging als ongewenste resultaten. 
 
 
3.3 Uitgangspunten en opgaven behorende tot Wmo doel 3 

 Samen met gemeenten in de Westelijke Mijnstreek vormgeven aan beschermd thuis 
gericht op het aanbrengen van (beleidsmatige) samenhang tussen Beschermd 
Wonen, Maatschappelijke Opvang, algemene voorzieningen zoals de inloop GGz, 
maatwerkvoorzieningen als Begeleiding, het Vangnet en de aanpak verwarde 
personen.  
 

 Een regionale aanpak verwarde personen gericht op een goede toegang, voldoende 
expertise, de juiste ondersteuning of zorg en nazorg. 
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4: Borging en bedrijfsvoering 
 
Financiele uitgangspunten 
De Wmo wordt uitgevoerd binnen de door raad vastgestelde programmabegroting 2017 en 
verder. 
In het kader van de Wmo is sprake van Rijksbezuiniging voor 2015 en een objectief 
verdeelmodel dat wordt verspreid over 4 jaar. De effecten van het objectief verdeelmodel 
Wmo betekenen in Sittard-Geleen dat er sprake is van een oplopend tekort van 2016 t/m 
2019. M.a.w. het rijksbudget Wmo voor Sittard-Geleen neemt tot 2019 af met een bedrag 
van ruim 3 miljoen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de inwoners van Sittard-
Geleen de afgelopen jaren boven gemiddeld veel ondersteuning hebben ontvangen: meer 
dan het landelijke gemiddelde.   
Middels de nieuwe aanpak Wmo bestaande uit arrangementen gebaseerd op het principe 
‘doen wat nodig is’ zijn zowel de Rijksbezuinigingen 2015 alsook de oplopende korting a.g.v. 
het objectief verdeelmodel in belangrijke mate reeds in 2015/2016 gerealiseerd. Als gevolg 
daarvan is ook geen nieuwe tariefskorting voor 2016 doorgevoerd.  
 
Ondersteuning wordt ingezet op basis van het principe ‘doen wat nodig is’ en het realiseren 
van een verschuiving van zware professionele/specialistische ondersteuning en zorg naar 
laagdrempelige en kortdurende vormen van ondersteuning en een nieuw evenwicht tussen 
formele en informele zorg.  
Overschotten op de Wmo worden ingezet binnen het sociaal domein, met andere woorden 
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Hierbij is sprake van een volgordelijkheid: 
rijksbezuinigingen dienen allereerst binnen het eigen domein te worden opgevangen 
(binnen de Wmo, P-wet of Jeugdwet), als dat niet lukt binnen de budgetten van het sociaal 
domein tezamen, als dat niet lukt met de achtervang sociaal domein en in het uiterste geval 
met algemene middelen.  
 
Kwaliteit  
De kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen Wmo, met name de dienstverlening, wordt op 
verschillende manier gemonitord. 
 

Kwaliteitseisen 
Samen met Wmo aanbieders en Huis voor de zorg zijn kwaliteitseisen geformuleerd 
voor de ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en participatie. 
Deze maken onderdeel uit van het Wmo contract. Wmo aanbieders zijn verplicht om 
middels ondersteuningsplannen inzichtelijk te maken op welke manier zij werken 
aan de gestelde doelen, resultaten en kwaliteitseisen. Het ondersteuningsplan is een 
dynamisch document dat tevens dient om goed te volgen hoe de ondersteuning 
verloopt en zal ook ingezet worden om de resultaten beter te kunnen monitoren. 
 
Het gesprek 
Als gevolg van de nieuwe manier van werken in de Wmo waarin het 
keukentafelgesprek centraal staat, meer gebiedsgericht wordt gewerkt en er ook 
meer aandacht komt voor nazorg krijgen we als gemeente goed zicht op wat voor 
onze inwoners van belang is en hoe zij de kwaliteit ervaren.  
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Clientervaringsonderzoek 
De gemeente voert jaarlijks een clientervaringsonderzoek uit. In de wet is 
vastgesteld dat gemeenten een verplichte gestandaardiseerde vragenlijst moeten 
gebruiken. Dat maakt een vergelijking tussen gemeenten onderling mogelijk.  

 
Panels Huis voor de zorg 
Samen met het Huis voor de Zorg wordt bekeken op welke manier inwonerpanels of 
Wmoclientenpanels ingezet kunnen worden op basis waarvan de gemeente input 
krijgt over de uitvoering van de Wmo en waar daarin veranderd en verbeterd kan 
worden.  

 
Monitoring 
Als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein is de gemeente verantwoordelijk 
geworden voor een veelvoud aan taken. 
Er zijn twee verschillende niveau’s van monitoring aan de orde die ook weer met elkaar in 
samenhang worden gebracht. 

1. Enerzijds betreft het de monitoring van de daadwerkelijke uitvoering van de nieuwe 
wettelijke taken, de gemeentelijke dienstverlening in het sociale domein. Hiervoor is 
een kwartaalrapportage sociaal domein ontwikkeld die de komende jaren 
structureel vorm krijgt.  

2. Anderzijds betreft het de beleidsmonitoring. Hiervoor zoeken we aansluiting bij 
KING, een nieuwe begrotingsstructuur in combinatie met de monitoring van waar 
staat je gemeente.nl zodat er ook een goede benchmarking met andere gemeenten 
mogelijk is.  

 
Toezicht op de naleving van de Wmo  
In de Wmo 2015 is vastgelegd dat het college van B & W personen aanwijst die belast zijn 
met het houden van toezicht op de naleving van de wet. De gemeenten in de Westelijke 
Mijnstreek hebben deze opgave gezamenlijk opgepakt en de colleges hebben in juli 2015 
het toezicht opgedragen aan de GGD Zuid Limburg.  
We onderscheiden: 
• Toezicht naar aanleiding van een calamiteit die, en geweld dat bij de verstrekking van 

een voorziening heeft plaatsgevonden. 
• Toezicht op de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning: bovenop het reageren 

op incidenten selecteert de toezichthouder in overleg met de gemeente(n) een of 
meerdere aanbieders waar zij in enig jaar actief toezicht op gaat houden (risico gestuurd 
toezicht).  

 
De GGD oefent toezicht uit op de zorgaanbieders waarmee de gemeenten een contract 
hebben; aanbieders van maatwerkvoorzieningen. Vanwege het verhoogde risico is het 
toezicht uitgebreid met vooralsnog één aanbieder waarmee gemeenten een subsidierelatie 
hebben: de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen van Moveoo.  
 
Allereerst hebben de gemeenten en de GGD het calamiteitentoezicht geregeld.  In de loop 
van 2016 is het risico gestuurd toezicht ter hand genomen. Aan de hand van risicoprofielen, 
o.a. gebaseerd op doelgroepen, hebben de gemeenten samen met de GGD Wmoaanbieders 
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ingedeeld in risico categorieën. Op basis daarvan is een keuze en een tijdpad gemaakt voor 
het uitoefenen van risico gestuurd toezicht. 
 
In de loop van 2016 hebben steeds meer gemeenten in Zuid Limburg de Westelijke 
Mijnstreek gevolgd en het toezicht bij de GGD ZL belegd. Momenteel gaat het om elf van de 
achttien gemeenten. De gemeenten en de GGD hebben twee klankbordgroepen rondom 
het toezicht geformeerd: een groep bestaat uit vertegenwoordigers van Wmoaanbieders, 
de andere groep bestaat uit vertegenwoordigers van de Wmo-raden. 
 
2017 en verder: 
Vanaf 2017 wordt het toezicht op de Wmo een GGD basistaak voor alle achttien gemeenten 
in Zuid Limburg. Dit biedt de volgende voordelen: 
• Wmoaanbieders zijn er bij gebaat dat zij slechts met één toezichthoudende instantie te 

maken hebben, i.p.v. het andere uiterste; maximaal zoveel toezichthouders als er 
gemeenten zijn in hun werkgebied.  

• De gemeenten zijn er eveneens bij gebaat: de kosten van het toezicht kunnen gedeeld 
worden. 

• Omdat Wmoaanbieders veelal regionaal opereren heeft het risico gestuurd toezicht 
maximale reikwijdte. Alle gemeenten hebben er voordeel bij wanneer een aanbieder 
i.h.k.v. het toezicht wordt bezocht. 

• De GGD kan bij deze schaalgrootte voldoende expertise opbouwen en in stand houden. 
 
Naleving, handhaving, fraudepreventie en –bestrijding 
Sinds de decentralisaties in het sociale domein geven gemeenten veel meer 
gemeenschapsgeld uit dan voorheen. Het belang van rechtmatigheid is daarmee navenant 
toegenomen. In de transitiefase lag de nadruk op het organiseren van de nieuwe taken. Nu 
de uitvoering op stoom is, komen, landelijk gezien, de thema’s naleving, handhaving en 
fraudepreventie in de Wmo nadrukkelijk onder de aandacht. De VNG heeft een 
kenniscentrum fraudebestrijding opgericht; er is een expertteam ingesteld; er zijn 
pilotprojecten ter voorkoming en bestrijding van fraude gestart; er zijn instrumenten 
ontwikkeld zoals een stappenplan afhandeling fraudemelding, een matrix 
gegevensuitwisseling bij uitvoering, fraudepreventie en fraudebestrijding, een protocol 
huisbezoeken bij vermoedens van fraude. 
 
Ook de gemeenten willen meer aandacht besteden aan naleving, handhaving, 
fraudepreventie en –bestrijding in de Wmo. Daarbij legt de gemeente de nadruk op 
vertrouwen in de cliënt en de zorgaanbieder maar is tevens alert op misbruik en zorgt voor 
controle en fraudebestrijding. Daarbij gaan wij ervan uit dat de cliënt doorgaans een 
kwetsbare inwoner is, die vooral gebaat is bij goede voorlichting over de regels die van 
toepassing zijn. Duidelijkheid vooraf helpt bij het voorkómen van fouten en oneigenlijk 
gebruik. De gemeente zet vooral in op preventie en voorlichting (vooraf) van bijvoorbeeld 
de budgethouder, maar stimuleert  tevens de Wmo consulent om alert te zijn op fraude en 
zijn rol op te pakken bij een gevoel dat er iets niet pluis is.  
 
In de komende beleidsperiode ondernemen de gemeenten in de WM gepaste actie zodat de 
medewerkers hun alertheid op fraude in de Wmo vergroten. Er wordt een plan ontwikkelt 
om fraudepreventie en –bestrijding in te bedden binnen de uitvoering van de Wmo. Bij de 
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handhaving worden ook de sociale recherche, de kwaliteitsmedewerkers, de 
contractmanagers en de leveranciersmanager betrokken. De organisatie bevordert een 
klimaat waarbij Wmo consulenten met hun niet-pluis gevoel binnen de organisatie terecht 
kunnen, en waarbij zij ondersteund worden door o.a. cursussen, een stappenplan en de 
inzet van de sociale recherche.  
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1. Missie en visie 
  
Voor u ligt het beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten door 
de invoering van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeente is 
wettelijk verplicht in een beleidsplan en een verordening vast te leggen hoe de gemeente 
vorm geeft aan jeugdhulp. 
  
In de sociale routekaart hebben wij de missie voor het sociale domein van de gemeente 
Sittard-Geleen vastgelegd. Deze luidt: 
 

Met elkaar vormen wij, inwoners van Sittard-Geleen, een veerkrachtige samenleving. 
Wij staan aan het stuur van ons eigen leven. Wij vinden zelf manieren om problemen aan te 
pakken. Ondersteund door onze omgeving en met voorzieningen die ons toerusten om het zo lang 
mogelijk zelf te blijven doen.  
Onze kinderen groeien gezond en veilig op. Wij ontwikkelen onze talenten en doen mee ‘naar 
vermogen’; ieder vanuit zijn persoonlijke leefsituatie en leefstijl.  
Iedereen wordt gezien en gewaardeerd. Ondersteuning en bescherming wordt georganiseerd met 
degenen die dat echt nodig hebben en met energie van buiten: het netwerk om hen heen. 
 
 
De missie is gebaseerd op de visie dat de volgende uitgangspunten specifiek voor de 
uitvoering van de Jeugdwet gelden: 
- Het kind en de jongere staan centraal. Bij de zorg voor de jeugd is de leefwereld van 

jeugdigen en hun opvoeders ons vertrekpunt. Hierbij realiseren we een eenduidige en 
eenvoudige uitvoering.  

- Vanuit de eigen verantwoordelijkheid worden ouders en jongeren altijd, actief en vanaf 
het begin betrokken bij de hulp en steun die zij nodig hebben en ze houden hierbij de 
regie. Verschillende domeinen dragen hieraan bij: onderwijs, economie, arbeidsmarkt, 
gezondheid, vrije tijd, wonen, veiligheid en jeugdhulp.  

- Als de veiligheid van kinderen of hun omgeving in het geding is, wordt ingegrepen om de 
veiligheid te herstellen (leerplicht, jeugdbeschermingsmaatregelen, strafrecht). Want 
boven alles geldt dat de veiligheid van het kind en zijn omgeving gewaarborgd moet zijn.  

- Om deze visie, ook in de context van forse bezuinigingen door het Rijk te realiseren zal 
ook de cultuur en de werkwijze van de professionals, opleidingsinstituten voor de 
jeugdhulp, ambtenaren en het gemeentebestuur van oriëntatie veranderen. Heldere 
politieke keuzes en voldoende draagvlak zijn essentieel bij de herinrichting van het 
“gewone” opvoeden en de zorg voor de jeugd.  

- Het nieuwe duurzame zorgstelsel moet eenvoudig, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Het 
stelsel is niet gericht op het beheersen en vermijden van elk risico. Dit past in de 
vernieuwingswens van jongeren en ouders die echt willen meesturen op de inrichting en 
kwaliteit van hun eigen leven.  

- De nieuwe professionaliteit gaat uit van nabijheid van zorg, gericht op wat zelf kan en 
wat daarnaast de jongere/ouders nodig hebben (maatwerk). Die “samenkracht” (eigen 
regie en nabijheid) betekent vertrouwen geven en loslaten waar het kan. Dit betekent 
een nieuw evenwicht tussen overheid en samenleving. 
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De opgave 

De visie en de opgave voor de gemeenten zijn in onderstaand schema in beeld gebracht. Het gaat 
nadrukkelijk om het versterken van de pedagogische gemeenschap en de eigen kracht van de 
burgers om zo een verschuiving te realiseren van zwaardere naar lichtere jeugdhulp of 
ondersteuning. 
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2. De basis moet stevig zijn 
 

Eigen kracht van jeugdigen en ouders: zelf doen (zelforganisatie) 
Met de decentralisatie van alle jeugdhulp naar gemeenten willen we dat het jeugdstelsel 
eenvoudiger wordt en beter aansluit op de eigen kracht en sociale netwerken van jeugdigen 
en hun ouders/verzorgers (de pedagogische gemeenschap). Niet alleen moet voorkomen 
worden dat overheidsbemoeienis leidt tot zorgafhankelijkheid, maar die bemoeienis moet 
actief en maximaal bijdragen aan de versterking van de eigen kracht van de jongere en zijn 
gezin. Het is belangrijk om de talenten van de jeugd te ontdekken en te helpen ontplooien. 
Dat is belangrijk voor de kinderen en jongeren zelf en ook voor onze samenleving. 
 
Opvoeden en opgroeien geeft in het bovenstaande schema weer wat misschien wel de 
belangrijkste opgave is, namelijk het stimuleren en faciliteren van de samenleving zodat 
kwetsbare inwoners zo veel als mogelijk gewoon kunnen meedoen. Of het nu de vereniging, 
de vrijwilligersorganisatie, de buurvrouw, de maatschappelijke organisatie, de kleine of 
grote ondernemers of de mantelzorger betreft, zij kunnen allen bijdragen aan de 
ondersteuning van kwetsbare groepen. Zo draagt iedereen bij aan de pedagogische 
gemeenschap. 
 
Op individueel niveau willen we dat de zelfredzaamheid en participatie van bewoners wordt 
versterkt en vergroot. Dat inwoners waar mogelijk hun (ondersteunings)vragen zelf, al dan 
niet met hun omgeving, weten te organiseren. En waar dit (nog) niet het geval is, zij tijdelijk 
ondersteund worden met het doel zelf de regie te kunnen nemen en houden, dan wel zich 
ondersteund weten in de begeleiding naar de juiste toegang voor meer specialistische hulp 
of zorg. 
 
Het bevorderen van zelforganisatie is een van de belangrijkste doelen van de transformatie. 
Om concreet te maken is het ook een van de moeilijkste. Dit is enerzijds zo omdat veel 
mensen een andere invulling geven aan de term (of dit nu ‘zelforganisatie’ of ‘eigen kracht’ 
of ‘samenredzaamheid’ is et cetera) en anderzijds omdat het te maken heeft met een 
verandering in de grondhouding van niet alleen gemeenten, professionals en inwoners met 
een (hulp)vraag zelf maar ook van de maatschappij in bredere zin.  
 
In 2015 is minder tijd in de verdere bevordering van zelforganisatie geïnvesteerd dan 
wenselijk. De reden hiervoor was de spreekwoordelijke zachte landing van de transitie en de 
continuering van de zorg. Op alle vlakken speelt bij het onderwerp zelforganisatie de 
discussie hoe je de grens trekt tussen wat je nog redelijkerwijs van iemand kan verwachten 
en wat niet. Als het om (gezinnen met) kinderen gaat speelt deze discussie net wat scherper. 
Uiteraard omdat binnen jeugdhulp veiligheid een belangrijk onderwerp is, maar het gaat 
ook om de discussie of de opvoeding niet voldoet aan de eisen of verwachtingen die je als 
professional of als buitenstaander hanteert, maar misschien wel ‘goed genoeg’ is voor het 
betreffende kind of zijn gezin. 
 
Preventieve ondersteuning 
De basis van het jeugddomein gaat uit van de eigen kracht van inwoners en een sterke 
pedagogische gemeenschap. Verenigingen, jongerenwerk of adviescentra zoals het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) waar mensen terecht kunnen met basale vragen. We willen de 
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pedagogische gemeenschap versterken en algemene voorzieningen blijven inzetten 
conform de huidige (preventieve) beleidslijnen jeugd en onderwijs, jeugd en vrije tijd 
(opgroeien en ontplooien) en jeugd en zorg (opvoeden versterken en bieden van jeugdhulp). 
Vervolgens gaat het om het organiseren van ondersteuning en jeugdhulp dichtbij.  
 
Het netwerk 
Het eigen netwerk is de directe leefomgeving die burgers in een kwetsbare positie 
ondersteuning biedt, zoveel als mogelijk. De buurt is het niveau dat verbindingen legt. 
Verbindingen tussen mensen, tussen doelgroepen, tussen accommodaties, tussen 
beleidsvelden, tussen organisaties, etc.. De transformatie krijgt hier vorm. Een nieuw 
samenspel dat burgers een grotere eigen rol en verantwoordelijkheid geeft. Ongewild en 
met goede bedoelingen is de afgelopen decennia de verantwoordelijkheid, het initiatief, het 
gesprek en contact van mensen grotendeels af- en overgenomen, waardoor voor 
oplossingen vooral naar de gemeente wordt gekeken. Van even groot belang is dat naast 
mensen zelf ook gemeenten en maatschappelijke organisaties uitgaan van mogelijkheden 
en nieuwe of andere oplossingen waarbij zelfredzaamheid en zelfdoen centraal staan. 
Hiermee wil de gemeente geen verantwoordelijkheid afschuiven, maar ook niet de regie 
overnemen. Ze kijkt nauwkeurig wat mensen zelf (individueel of in groepen) en organisaties, 
willen en kunnen doen en bijdragen en stimuleert hen dit te doen. 
 
Onderwijs 
Bijna alle jeugdigen gaan naar school. Het onderwijs is dan ook een belangrijke partner als 
het gaat om het ontwikkelen van talent, meedoen en gezond en veilig opgroeien. Met de 
invoering van de Wet Passend Onderwijs en de Jeugdwet zijn gemeenten en schoolbesturen 
verplicht regelmatig Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) te voeren over enerzijds 
het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband van de scholen en anderzijds het 
gemeentelijke plan voor de jeugdhulp. 
 
Passend Onderwijs wil meer jeugdigen onderwijs en extra ondersteuning bieden in een zo 
licht mogelijke setting. Het beleid rond Passend Onderwijs en de Jeugdwet bieden voor 
zowel kinderen en hun gezinnen, als voor scholen en gemeenten kansen voor snellere en 
passende ondersteuning wanneer dat nodig is. De resultaten van het Op Overeenstemming 
Gericht Overleg (OOGO), dat de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek met het onderwijs 
hebben gevoerd, hebben wij opgenomen in bijlage 2. Deze zijn niet gewijzigd ten opzichte 
van het beleidsplan 2015-2016. De thema’s die wij samen met het onderwijs uitwerken zijn: 

� Passend Onderwijs is thuisnabij, tenzij……… 
� Eén gezin, één plan, één regisseur: samenhang in de ondersteunings- en 

hulpstructuur voor jeugd en gezinnen, in de scholen en gemeenten. 
� Overgang van 0-4 (kinderopvang en jeugdgezondheidszorg) naar Primair Onderwijs, 

van PO naar Voortgezet Onderwijs en van VO naar MBO.  
� Thuiszitter uitbannen 
� Leerlingenvervoer  
� Onderwijshuisvesting 
� Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.  
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Welzijnswerk 
Welzijnswerk is gericht op ondersteuning op buurt-, wijk- en dorpsniveau aan burgers - jong 
en oud, vitaal en kwetsbaar - zodat mensen zich kunnen ontwikkelen, kunnen groeien en 
deelnemen op alle terreinen van de samenleving. Het stimuleert het eigen vermogen van 
mensen om belemmeringen weg te nemen die het moeilijk maken om actief mee te doen. 
Daarmee draagt het welzijnswerk bij aan het versterken van motivatie, veerkracht en 
zelfstandigheid. Hierbij moeten we zoeken naar een nieuw evenwicht in het samenspel van 
formele en informele zorg.  
 
CJG: voor opvoedvragen en lichte pedagogische hulp 
Het CJG is een netwerkorganisatie die bestaat uit OD- cjg, PIW, MEE, Zuyderland jgz 0-4 jaar, 
BJZ en de GGD jgz 4-19 jaar. Het CJG speelt een verbindende rol in de preventieve zorg voor 
kind en gezin en geeft antwoord op licht pedagogische vraagstukken en problemen. Ook 
heeft het CJG een belangrijke verbinding met onderwijs en een signaalfunctie voor de inzet 
van gespecialiseerde zorg en gedwongen jeugdhulp. 

 
Opgave “Zelf doen”: 
De gezamenlijke opgave waar gemeenten en maatschappelijke organisaties voor staan is ruimte 
geven aan eigen regie, initiatief en verantwoordelijkheid van bewoners. En dit ondersteunen waar 
dat nodig is en bewoners niet uit handen nemen wat ze zelf, dan wel met de mensen in hun sociale 
netwerk kunnen, willen en doen. We willen de participatie en eigen (zorg)kracht in de samenleving 
stimuleren en versterken. We willen werken aan preventie en vroegsignalering zodanig dat mensen 
volwaardig op hun eigen niveau kunnen participeren, zorgvragen zo mogelijk kunnen worden 
voorkomen, dan wel dat bewoners zich (vroeg)tijdig ondersteund weten in hun zorgvraag. 
Voorwaarde hiervoor is een goede sociale infrastructuur van bewoners onderling, van 
bewonersinitiatieven en verbindingen met informele zorgstructuren en vrijwilligers(netwerken). 
Ook is het benutten van de middelen die het huidige digitale tijdperk biedt belangrijk, zeker als het 
om jeugdigen gaat. Enerzijds willen we het gebruik van social media optimaliseren Anderzijds willen 
we het gebruik van metadata om problematiek en kansen in beeld te brengen uitbreiden.   
 
Opgave zelforganisatie: 
De term zelforganisatie (eigen kracht, activering) wordt door alle partijen op visie-niveau omarmd 
en als uitgangspunt in de nieuwe werkwijze gezien. Door de nieuwe verbindingen in het voorliggend 
veld komt een aantal professionals uit eerder gescheiden sectoren bij elkaar. Een deel van de 
hulpverleners is al sinds geruime tijd in de zelforganisatieaanpak meegenomen en voor anderen is 
het een vrij nieuwe werkwijze. 
De invulling van het begrip zelforganisatie is tussen aanbieders, gemeenten en zelfs medewerkers 
onderling echter verschillend. De ene ziet mogelijkheden tot bevordering van zelforganisatie door 
de versterking van de civil society via verenigingen, kerken, initiatieven, et cetera en de andere 
bevordering van zelforganisatie via de hulpverlening.  
 
Het is een opgave voor de komende periode om te zorgen dat er één taal wordt gesproken en ieder 
vanuit een zelfde kader handelt. Om dit te bevorderen ontwikkelen we op Zuid-Limburgse schaal 
een kader dat subregionaal en lokaal wordt ingevuld. We willen  medewerkers intensief trainen op 
de mogelijkheden voor zelforganisatie en vooral ook hoe men het gesprek met de inwoner voert. 
Daarnaast willen we er in de uitvoering op letten in hoeverre de individuele hulpverleners inwoners 
helpen hun zelforganiserend vermogen te versterken. 
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Welzijnswerk: 
De opdracht van het sociaal werk wordt de komende jaren vernieuwd. Niet meer gericht op 
afzonderlijke functies en producten maar meer gericht op resultaten en afgestemd op de specifieke 
wijken en buurten in de gemeente.  
 
CJG 
Het CJG moet een drempelloze toegang zijn voor het stellen van opvoedvragen en het ontvangen 
van (lichte) pedagogische ondersteuning. 
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3. Opvoeden ondersteunen:  integrale toegang 
 
Toegang: het verlenen van individuele voorzieningen 
De jeugdwet regelt dat de jeugdhulp toegankelijk is: 

� Met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist 
� Via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter en Veilig Thuis 
� Met een besluit van de gemeente   

 
Gebruik van de toegang: 
De verhouding tussen de verwijzingen vanuit de verschillende toegangen waren in 2015 als 
volgt: 
 

 
 
De tabel laat zien dat de meeste verwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp plaats vinden 
via de huisarts. Door het CJG wordt ook kortdurende hulp en coördinatie van zorg geboden, 
waarmee de inzet van gespecialiseerde hulp, waar dat niet nodig is, wordt beperkt. 
 
Artsen: toegang tot alle vormen van jeugdhulp, met name jGGZ 
De huisarts, de jeugdarts en de kinderartsen zijn bevoegd jeugdigen te verwijzen naar alle 
soorten jeugdhulp. Met name de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg vindt veelal 
plaats via de huisarts. We willen de verbinding met huisartsen intensiveren vanuit de 
overtuiging dat het voorliggend veld en onze toegang in een aantal gevallen de hulp die 
nodig is kunnen verlenen, waar nu nog vaak verwijzing naar gespecialiseerde zorg plaats 
vindt.  
 
De gecertificeerde instelling, de kinderrechter en het AMHK 
De gecertificeerde instelling, de kinderrechter (via een kinderbeschermingsmaatregel of een 
maatregel tot jeugdreclassering), het openbaar ministerie en de directeur of de 
selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting kunnen eveneens bepalen of inzet van 
jeugdhulp noodzakelijk is. Ten slotte vormt Veilig Thuis een toegang tot onder andere 
jeugdhulp.  
 
Gemeentelijke toegang 
We willen waarborgen dat jeugdigen die jeugdhulp nodig hebben die krijgen en dat er een 
herkenbare, laagdrempelige toegang tot jeugdhulp is. Het jeugdgebiedsteam van het CJG is 

arts
56%

gemeente / 
CJG
41%

GI , 
kinderrechter 

etc
3%

aantal
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sinds 2015 de toegangspoort voor jeugdigen die jeugdhulp nodig hebben. Dit 
jeugdgebiedsteam is een team dat preventieve hulp verleent en indien nodig jeugdhulp 
inschakelt. De schematische weergave van de werkwijze van het jeugdgebiedsteam is 
opgenomen in bijlage 1.  
 
De toevoeging van de toegang tot de jeugdhulp aan de taken van het CJG heeft geleid tot 
vragen over de houdbaarheid van dat deel van de netwerkorganisatie ten aanzien van: 

- De juridische grondslag 
- De financiële sturing op de uitvoering van de Jeugdwet 
- De sturing op veiligheid en calamiteiten in het kader van de Jeugdwet  
 

In 2014 hebben we de keuze gemaakt dat inwoners die jeugdhulp voor jongeren met 
lichamelijke, psychiatrische en verstandelijke beperkingen nodig hebben zich melden bij het 
de gemeente om een goede aansluiting met de WMO te borgen. De aard van de 
voorzieningen lijkt op WMO- voorzieningen en we kunnen zo goed aansluiten op 
ondersteuning als een jongere 18 jaar wordt.  
Deze splitsing in de toegang is onduidelijk voor inwoners en heeft geleid tot een verschil in 
werkwijze. Het CJG verleent wel zelf hulp, terwijl dit voor jongeren met beperkingen niet 
plaats vindt. Onder het kopje “opgave” voor de toegang op de volgende bladzijde 
beschrijven we hoe dit vraagstuk beantwoorden. 
 
Beslissing over de inzet van jeugdhulp? 
De gemeente bepaalt of een voorziening voor jeugdhulp vrij toegankelijk is of niet.  
We leggen niet alle besluiten in een beschikking vast. Dit is wettelijk gezien ook niet 
noodzakelijk en daarmee voorkomen we bureaucratie. De Jeugdwet geeft de gemeenten 
hierin meer vrijheid dan gebruikelijk. In de verordening is opgenomen dat we het besluit in 
een beschikking vastleggen als de jeugdige of zijn ouders dit wensen of in het uitzonderlijke 
geval dat het college een besluit neemt dat afwijkt van het oordeel van de 
jeugdhulpaanbieder. Op die manier wordt de jeugdige en zijn ouders de benodigde 
rechtsbescherming geboden.  
 
Verantwoordelijkheidstoedeling: eisen aan beroepskrachten  
De verantwoordelijkheid van gemeenten voor de toegang tot jeugdhulp omvat naast het 
bepalen van welke jeugdhulp waar aangevraagd kan worden, het bepalen wie de jeugdhulp 
kan inzetten. Hierbij heeft de Jeugdwet als richting aangegeven dat er meer ruimte voor 
professionals gecreëerd moet worden. De gemeente mandateert de beroepskrachten in de 
toegang om de toeleiding naar jeugdhulp te verlenen. Deze beroepskrachten moeten 
daardoor voldoen aan de kwaliteitseisen: deskundigheid, registratie en specifieke 
gemeentelijke eisen. De uitwerking van de verantwoordelijkheidstoedeling is opgenomen in 
de bijlagen. Deze is niet gewijzigd ten opzichte van het vorige beleidsplan. 
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De opgave voor de toegang: 
 
De gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp: 
Het is onze opgave dat de toegang voor de jeugdhulp integraal wordt vormgegeven in 
gebiedsgericht werken. De gemeente wil vanuit haar verantwoordelijkheid grip op inhoud, 
financiën en op veiligheid. 
 
Onze gemeente wil met name de sturing op de jeugdhulp verstevigen. Randvoorwaarden hiervoor 
zijn dat er: 

� Eén jeugdteam is voor de toegang tot de jeugdhulp, met verbinding met de WMO en de 
participatiewet 

� Tijdelijk de volledige sturing (hiërarchisch, operationeel en functioneel) op dit team vanuit 
de gemeente plaats vindt (daarmee is het juridisch vraagstuk opgelost en is sturing op 
financiën, veiligheid en in het geval van calamiteiten geborgd)  

� Dit team erin slaagt enkel en meervoudige problematiek adequaat en snel te scheiden 
� Meervoudige problematiek wordt behandeld vanuit de methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 

regisseur  
� De verbinding met de netwerkorganisatie CJG voor preventieve jeugdhulp, die uiteraard 

blijft bestaan, stevig is 
� De positie als toegang wordt verstevigd in relatie tot huisartsen etc.  
� Er een goede verbinding is met gebiedsgericht werk en de sociale routekaart. 
� Er is een goede verbinding met het gedwongen kader (RvdK, JB/JR, crisis, Veilig Thuis, 

veiligheidshuis 
 
Huisartsen: 
We willen de verbinding met huisartsen intensiveren. Dit vanuit de overtuiging dat het voorliggend 
veld en onze toegang in een aantal gevallen de hulp die nodig is kunnen verlenen, waar nu 
verwijzing naar gespecialiseerde zorg plaats vindt.  
 
Op dit moment loopt een pilot, waarin we vanuit het stimuleringsprogramma praktijkondersteuners 
voor huisartsen faciliteren. Deze praktijkondersteuners zijn geschoolde jeugd-ggz hulpverleners en 
spreken de taal van de huisartsen goed. De verwachting is dat deze praktijkondersteuners door 
middel van kortdurende hulp de verwijzingen naar de duurdere gespecialiseerde zorg kunnen 
beperken en de verbinding tussen huisartsen en het CJG versterken. 
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4. Ondersteunen en overnemen: voorzieningen 
 
De gemeenteraad heeft in februari 2014 het beleidskader “Samenwerking van de 18 
gemeenten in Zuid Limburg op de zware gespecialiseerde jeugdzorg 2015-2018” vastgesteld. 
Daarin is beschreven dat de 18 gemeenten in Zuid-Limburg de daghulp, de residentiële 
jeugdhulp en de uitvoering van de gedwongen jeugdhulp organiseren op Zuid-Limburgse 
schaal. Het gaat dan om alle vormen van jeugdhulp in een residentiële voorziening of 
klinische setting, de pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis, 
crisishulp, de vertrouwenspersoon en de collectieve belangenbehartiging en 
(cliënten)participatie. Aanvankelijk wilden de gemeenten vanaf 2016 de overige vormen van 
jeugdhulp, de ambulante hulp en ondersteuning, in subregionaal verband organiseren. 
Daarvan is echter afgezien en besloten is deze hulp eveneens via de centrumregeling, met 
Maastricht als centrumgemeente, tot en met 2018 in te kopen. 
 
Voorzieningen 
De contracten met aanbieders zijn tot stand gekomen via een proces van bestuurlijk 
aanbesteden. In deze contracten is het volgende vastgelegd: 
 
Consultatiefunctie 
Zo nodig consulteren de toegangsmedewerkers  de specialistische jeugdhulp voordat ze een 
jongere doorverwijzen. Zo is via korte lijnen direct advies beschikbaar en eventueel snel en 
waar nodig 'zwaardere' hulp.  
 
Zorgvormen 
In de verordening is vastgelegd welke zorgvormen en type jeugdhulp beschikbaar zijn. Het 
college heeft bij nadere regeling vastgesteld welke zorgaanbieders deze zorgvormen en type 
jeugdhulp als individuele voorziening bieden. Het vervoer is ingekocht als onlosmakelijk deel 
van de zorg.  
 
De ingekochte arrangementen en het gebruik hiervan in 2015: 
 

 
 
Bron: Jaarrapportage Jeugdhulp centrumgemeente   

Gemeente Sittard-Geleen 2015
individuele jeugdhulp behandeling 46
Ambulante groepsjeugdhulp 206
Ambulante indiv jeugdbegeleiding 565
Crisisopvang 41
Dyslexie behandeling 75
Dyslexie diagnose 19
GGZ 24-uurs verblijf 39
GGZ Behandeling 1559
GGZ verblijf zonder overnachting 12
Logeren 18
Residentiële behandeling 108
Verblijf 182
Eindtotaal 2870
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Deze cijfers betreffen het aantal arrangementen dat in 2015 is ingezet. Het gaat niet om het 
aantal unieke jeugdigen; er zijn ook meerdere arrangementen per jeugdige ingezet. 
 
Wij hebben arrangementen ingekocht die resultaatgericht zijn. De prijzen van de 
arrangementen zijn in 2014 bepaald. De hoogte van het tarief is tot stand gekomen door de 
omzet in 2012 van een aanbieder te delen door het aantal jongeren dat hij begeleidde of 
behandelde. Hierdoor is een tarief per aanbieder ontstaan en kan er voor dezelfde soort 
zorg een verschillend tarief worden betaald. Ook geldt een en hetzelfde tarief voor de 
behandeling binnen een heel kalenderjaar.  
 
PGB  
Als de jeugdige en zijn ouders in samenspraak met de deskundige hebben bepaald dat een 
individuele voorziening nodig is, kan deze zorg in natura worden verstrekt als de gemeente 
deze heeft ingekocht. Ook kunnen ouders en jeugdigen kiezen voor een persoonsgebonden 
budget (PGB).  Een PGB is alleen mogelijk indien wordt voldaan aan de drie wettelijke 
randvoorwaarden, namelijk het vermogen om het PGB te beheren, passendheid en kwaliteit. 
In de verordening en nadere regeling worden deze randvoorwaarden verder uitgewerkt.  
 
Het sociaal netwerk kan ook met een pgb worden ingezet. Het uitgangspunt van de 
wetgever is dan dat het pgb voor niet-professionele hulpverleners beperkt dient te blijven 
tot die gevallen waarin dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en 
aantoonbaar doelmatiger is.

Als randvoorwaarden hierbij hanteert de gemeente Sittard-Geleen: 
� Dat de persoon uit het sociale netwerk voor zijn diensten maximaal het op grond van 

de Wet langdurige zorg geldende pgb-uurtarief voor hulp van niet-professionele 
zorgverleners krijgt betaald;

� Dat de persoon uit het sociale netwerk heeft aangegeven dat de zorg aan de 
belanghebbende voor hem niet tot overbelasting leidt; 

� Dat tussenpersonen of belangenbehartigers niet uit het pgb mogen worden betaald;
� Dat de benodigde ondersteuning de gebruikelijke ondersteuning en  zorg van het 

sociale netwerk dient te overstijgen en dit tot aantoonbare en betere ondersteuning 
leidt.

In de verordening en nadere regeling worden deze randvoorwaarden verder uitgewerkt. 
 
Sinds de invoering van de Jeugdwet is er een verschuiving waarneembaar van pgb gebruik 
naar zorg in natura. Oorzaken hiervan zijn gelegen in het feit dat: 

- de pgb aanbieders contracten hebben afgesloten om zorg in natura te leveren; 
- er meer aanbieders zijn gecontracteerd dan voor de invoering van de Jeugdwet en; 
- aanbieders hun dienstverlening hebben verbeterd en daardoor meer aansluiten bij 

de zorgbehoefte van de cliënten. 
 
Opvoeden overnemen 
De veiligheidsaanpak heeft als doel huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen 
dan wel te verminderen en duurzaam te stoppen. Een afgeleid doel is het streven naar een 
situatie waarin de veiligheid duurzaam is gewaarborgd, zodat alle betrokkenen weer volop 
ontwikkelingskansen hebben en weer volop kunnen participeren.  
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Preventie, interventie en nazorg 
Gemeente Sittard-Geleen geeft invulling aan preventie, interventie en nazorg op lokaal 
niveau. Preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling vindt o.a. plaats door middel 
van landelijke voorlichtingscampagnes waarin burgers attent worden gemaakt op huiselijk 
geweld en opgeroepen worden om misstanden te melden bij Veilig Thuis. Op lokaal niveau 
wordt bijgedragen aan preventie door middel van bijvoorbeeld trainingen op scholen, 
stichtingen, verenigingen en voor vrijwilligers in de zorg. Implementatie van de ‘Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling’ draagt bij aan professionele en vroegtijdige 
signalering van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Door in een eerder stadium ‘niet-pluis’ 
signalen te herkennen en op te pakken streven we naar een vermindering van de inzet van 
gespecialiseerde hulpverlening op termijn.  
 
Veilig Thuis 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor zowel huiselijk geweld als kindermishandeling 
(AMHK). Veilig Thuis Zuid-Limburg is onderdeel van de GGD Zuid-Limburg en het 
aanspreekpunt voor de gemeente Sittard-Geleen. Veilig Thuis Zuid-Limburg bestaat sinds 1 
januari 2015 en is nog volop in ontwikkeling. In nauwe samenwerking met het 
Veiligheidshuis, de politie, het Openbaar Ministerie en het lokale veld wordt een werkwijze 
ontwikkeld om aan de huidige opgaven te voldoen en de meldingen binnen de wettelijke 
termijnen af te handelen. De positionering van het lokale veld, het voorkomen van 
wachtlijsten en voorzien in beschikbaarheid van de benodigde expertise zijn belangrijke 
onderdelen die de komende drie jaar verder vorm zullen krijgen. 
 
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 
Jeugdbescherming is een gedwongen maatregel die de kinderrechter kan opleggen als 
vrijwillige hulp niet werkt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld'. 
Gezinsvoogden begeleiden een gezin bij de opvoeding, tot de ouders dit weer zelfstandig 
kunnen overnemen. Soms woont een kind daarbij - tijdelijk - niet meer thuis. Vanuit een JB-
maatregel kan jeugdhulp ingezet worden. 
 
Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, 
kan jeugdreclassering krijgen. Hij krijgt dan een op maat gesneden begeleidingsplan dat 
moet voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering is er voor 
jongeren tussen 12 en 18 jaar. Deze vorm van jeugdzorg is een belangrijke schakel tussen 
zorg en straf. Ook vanuit een JR-maatregel kan jeugdhulp ingezet worden.  
 
Vanaf 2015 worden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uitgevoerd door de 
gecertificeerde instellingen die aan het normenkader JB/JR voldoen. Het normenkader 
stimuleert en ondersteunt de instellingen om continu de kwaliteit van de eigen organisatie 
te verbeteren en te borgen. Het normenkader heeft daarnaast als doel dat de 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor jeugdigen en het gezin worden geborgd. In Zuid 
Limburg voeren Bureau Jeugdzorg, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils 
momenteel jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. 
 
 
 



14 
 

Calamiteiten 
In de meeste gevallen verloopt de geboden zorg en ondersteuning aan kinderen en 
gezinnen goed. In een enkel geval blijkt de zorg- en hulpverlening niet te kunnen voorkomen 
dat de problematiek niet in beeld is of escaleert. Wanneer zich ernstige calamiteiten 
voordoen waarbij kinderen betrokken zijn, dan roept dit allerlei vragen op over hoe dit heeft 
kunnen gebeuren.  
In de directe leefomgeving van kinderen en gezinnen zijn veel organisaties uit verschillende 
domeinen (zoals onderwijs, politie, maatschappelijk werk, reguliere en 
jeugdgezondheidszorg, jeugd- en volwassenen GGZ) betrokken, die een rol hebben in het 
signaleren, melden of interveniëren als de veiligheid van kinderen in het geding is. Alle zorg- 
en hulpverleners die zich bewegen binnen de leefwereld van het kind dienen zich 
aangesproken te voelen en zich integraal en in samenwerking in te zetten. Door de 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben professionals in de 
gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en 
justitie de verplichting om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in 
kaart te brengen, te bespreken met de ouders, te duiden en te besluiten tot het organiseren 
van hulp of het doen van een melding. De gemeenten in Zuid-Limburg hebben een 
veiligheidsprotocol opgesteld. 
 
 
De opgave voor de inkoop 
 
Strategisch partnerschap 
Momenteel hebben we een dienstverleningsovereenkomst met meer dan 150 zorgaanbieders. Een 
tiental aanbieders behandelt de meeste jeugdigen (meer dan 80%) en heeft ook de grootste omzet 
(meer dan 80%). Met hen willen we uitwerken wat de mogelijkheden zijn van strategisch 
partnerschap, zoals het versterken van de verbindingen met jeugdgezondheidszorg en onderwijs, 
die we eveneens als strategische partners zien.  
 
Prijzen en tarieven 
Vanaf 2017 willen de gemeenten bij inkoop de huidige systematiek van de berekening van 
arrangementstarieven verlaten en op basis van dezelfde tarieven voor dezelfde hulp de hulp en 
begeleiding inkopen. Er komt voor een belangrijk deel van de arrangementen één tarief. De hoogte 
van dit tarief wordt per arrangement bepaald aan de hand van de ingeschatte intensiteit en de 
complexiteit van de hulp.  
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5. Positie ouders & jeugdigen 
 
Jongerencliëntenraad 
De gemeente vindt het belangrijk jeugdigen en ouders te betrekken bij de hulpverlening en 
gaat uit van hun eigen mogelijkheden om regie te voeren over hun leven. De praktijk wijst 
uit dat cliëntinvloed valt of staat met de houding van bestuurders en professionals en het 
hebben van een gedeelde visie (namelijk tussen cliënten en instelling) op 
cliëntenparticipatie en de uitvoering ervan.  
 
In de Westelijke Mijnstreek fungeert de Jongerencliëntenraad met als doel het behartigen 
van de belangen van de cliënten. Daarmee levert zij een belangrijke bijdrage aan de 
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van de jeugdhulp. De Jongerencliëntenraad bestaat 
uit acht tot tien cliënten van jeugdhulp- en welzijnsinstellingen en komt tweemaandelijks 
bijeen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het ambulante jeugdhulpbeleid. Voor 
de taken die op Zuid-Limburgse schaal worden uitgevoerd, wordt op deze schaal een 
cliëntenraad opgericht. 
 
Cliëntervaringsonderzoek  
De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenten door middel van een cliëntenonderzoek de 
ervaring van cliënten met de uitvoering van jeugdhulp onderzoeken. Onze gemeente doet 
samen met de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek mee aan een pilot die 
hiervoor wordt uitgevoerd . De pilot vindt plaats in 10 gemeenten en/of regio's. In 
samenwerking met deze gemeenten en diverse lokale partijen, en met ondersteuning van 
het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander, wordt in 2016-2017 op basis van de 
gemeten ervaringen van cliënten interactief gewerkt aan verbetering van de jeugdhulp. De 
Jongerencliëntenraad wordt bij dit onderzoek nauw betrokken. 
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6. Borging en bedrijfsvoering  
De jeugdwet wordt uitgevoerd binnen de door raad vastgestelde programmabegroting 2017 
en verder. Het budget dat wij ontvangen van het Rijk laat een daling zien van circa 3 miljoen 
euro van 25,5 miljoen in 2015 naar circa 22,5 mio in 2016. Vanaf 2017 stabiliseert het 
budget rond de 21,5 miljoen. Dit is een gevolg van de invoering van een objectief 
verdeelmodel in 2016 voor de verdeling van het macrobudget. Een belangrijke parameter in 
dit verdeelmodel is het aantal jeugdigen onder de 18 jaar, dat in onze gemeente in 
vergelijking met 2012, het jaar waarop het historisch model was gebaseerd, is afgenomen. 
Vooralsnog zijn de kosten van de jeugdhulp niet afgenomen, waardoor er voor de uitvoering 
van de jeugdwet een tekort ontstaat. De oorzaak hiervan is dat de jongeren in Sittard-
Geleen in relatie tot het gemiddelde in Nederland de afgelopen jaren bovengemiddeld veel 
ondersteuning hebben ontvangen: meer dan het landelijke gemiddelde.  
 
Bij tekorten in het sociale domein wordt de volgende lijn gevolgd: rijksbezuinigingen dienen 
allereerst binnen het eigen domein te worden opgevangen (binnen de Wmo, P-wet of 
Jeugdwet), als dat niet lukt binnen de budgetten van het sociaal domein tezamen, als dat 
niet lukt met de achtervang sociaal domein en in het uiterste geval wordt een beroep 
gedaan op de algemene middelen.  
 
 
Aanpak   
De transformatie focust zich primair op het nieuwe evenwicht en is daarmee een lange termijn 
opgave (het voorkomen van oplopende kosten en het creëren van een financieel houdbaar sociaal 
stelsel). Het resultaat van deze opgave is ook pas op langere termijn zichtbaar.  
Het actueel financieel perspectief (de decentralisaties en de ombuigingstaakstellingen) vragen om 
oplossingsrichtingen op de korte termijn. Oplossingsrichtingen die ook bijdragen aan de 
transformatieopgave.  
 
De grote achteruitgang in ons budget in 2016 ten opzichte van de gelijkblijvende lasten kunnen we 
niet ineens opvangen. De oplossing zit vooral in een lange-termijn-aanpak. De Transformatieagenda 
Zuid Limburg onderscheidt een achttal beïnvloedbare factoren, die om een aanpak vragen. Een deel 
hiervan is al benoemd in de eerdere hoofdstukken. Deze factoren zijn: 
� Toegang: door kortdurende hulp te verlenen en coördinatie van zorg te voeren, waar mogelijk 

en verantwoord, beperken we kosten 
� Arrangementen:  het loslaten van de huidige arrangementsystematiek in 2017 moet ertoe 

leiden dat de kosten van zorg in natura dalen 
� Sturen en verantwoorden:  door een beperkt aantal sturingscriteria te hanteren beperken we 

de bureaucratie en daarmee kosten 
� Zelforganisatie: het bevorderen van eigen regie en preventie leidt tot reductie van de kosten 
� Integrale hulp: zoals aangeduid op de sociale routekaart leidt een integrale aanpak tot 

efficiency en meer effectiviteit 
� Kwaliteit: het hanteren van kwaliteitseisen als zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk 

moeten leiden tot minder kosten 
� Regie: het eenduidig toepassen van het begrip regie en de sturing daarop moet leiden tot meer 

efficiency en meer effectiviteit 
� Bedrijfsvoering: beperking van bureaucratie moet leiden tot kostenreductie. 
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Maatschappelijke outcome 
De maatschappelijke outcome indicatoren zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting. 
De maatschappelijke outcome doelen zijn gerelateerd aan het hoofddoel om een 
verschuiving te realiseren van zwaardere naar lichtere hulp c.q. ondersteuning.  
Door middel van de gemeentelijke P&C-cyclus legt het college van B&W verantwoording af 
over het realiseren van de maatschappelijke outcome doelen en de daarbij ingezette 
budgetten.  
 
Monitoring 
Als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein is de gemeente verantwoordelijk 
geworden voor een veelvoud aan taken. 
Er zijn twee verschillende niveaus van monitoring aan de orde die ook weer met elkaar in 
samenhang worden gebracht. 

1. Enerzijds betreft het de monitoring van de daadwerkelijke uitvoering van de nieuwe 
wettelijke taken, de gemeentelijke dienstverlening in het sociale domein. Hiervoor is 
een kwartaalrapportage sociaal domein ontwikkeld die de komende jaren 
structureel vorm krijgt.  

2. Anderzijds betreft het de beleidsmonitoring. Hiervoor zoeken we aansluiting bij KING, 
een nieuwe begrotingsstructuur in combinatie met de monitoring van “Waar staat je 
gemeente.nl” zodat er ook een goede benchmarking met andere gemeenten 
mogelijk is.  
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Basiszorgroute 

 

Ja Nee 

Vraag / signalering door gezin, professional gebiedsteam, 
medische zorg of andere netwerkpartners 

Consulent (CJG) of professional gebiedsteam of vrijgevestigde 
zorgaanbieder (Alle partners in gebied vormen de toegang) 

Zelf beantwoorden 

Einde  

Enkel- of meervoudige 
vraag: 1 professional 

Juiste professional pakt 
hulpvraag op (sociale 

kaart) 

Einde  

Meer dan 1 professional benodigd 

Vraagverhelderingsgesprek met gezin 
door casemanager. Toets bij JGZ / 

huisarts/IVH met toestemming gezin 

Opstellen 1 Gezin, 1 Plan  

Niet vrij toegankelijke zorg nodig? 

1 Gezin,1 Plan: per 
hoofddoel organiseren  

en verder uitwerken van 
hoofddoelen in 

subdoelen en acties in 
Ronde Keukentafel-

gesprekken 

Casemanager beslist 

1 Gezin,1 Plan: per 
hoofddoel organiseren  

en verder uitwerken van 
hoofddoelen in 

subdoelen en acties in 
Ronde Keukentafel-

gesprekken 

Veiligheid in 
geding: 

Veiligheids-
keten 

Inhoudelijke 
casusvragen 
professional: 

On-afhankelijk 
deskundige/ 
consultant 

niet vrij 
toegankelijke 

zorg  

Procesmatige 
vragen 

professional: 
gebieds-

coördinatoren 
CJG 

Gezin/omgeving lossen 
hulpvraag zelf op  

Vraagverheldering 

Opstellen 1 Gezin, 1 Plan  

Bijlage 1 Huidig werkproces CJG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



19 
 

Bijlage 2 Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs wil meer jeugdigen onderwijs en extra ondersteuning bieden in een zo 
licht mogelijke setting. Het beleid rond Passend Onderwijs en de decentralisatie transitie 
Jeugdzorg biedt voor zowel kinderen en hun gezinnen, als voor scholen en gemeenten 
kansen voor snellere en passende ondersteuning wanneer dat nodig is. Daarmee komt 
afstemming van de zorg in en om de school met de lokale (en regionale) zorgstructuur voor 
jeugdigen en gezinnen nog prominenter op de agenda van het overleg tussen 
schoolbesturen en gemeenten. Beide ontwikkelingen gaan uit van een nieuwe benadering 
van ondersteuning en hulp, op scholen en daarbuiten: 
� vroegtijdig ondersteunen van de eigen kracht van jeugdigen en ouders i.p.v. overnemen; 
� kijken naar mogelijkheden, kansen en oplossingen i.p.v. problemen en beperkingen; 
� importeren van de ondersteuning i.p.v. verwijzen en exporteren van kind/gezin; 
� integraal beoordelen van meervoudige ondersteuningsbehoeften, dicht bij de 

signaleringsplaats i.p.v. via aparte indicatiecommissies; 
� vaststellen van de ondersteuningsbehoeften  samen met jongeren, ouders en 

professionals i.p.v. over hun hoofden heen; 
� snel en nabij bieden van passende ondersteuning i.p.v. indicatiestelling; 
� integrale ondersteuning in/door (speciaal) onderwijs en hulpverlening in één 

arrangement i.p.v. specialistische hulp voor geïsoleerde problemen; 
� ondersteuningsbehoeften van kind/ouders zijn leidend i.p.v. hulpaanbod en 

instellingsbelangen; 
 
In het reglement van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) zijn onderstaande 
thema’s opgenomen. 
 
Thema 1: Passend Onderwijs is thuisnabij tenzij……… 
Taakstellingen/resultaatafspraken: 
� Basisscholen hebben goed zicht op de leerlingpopulatie die opgroeit in hun 

voedingsgebied en zijn in staat de kenmerken van de leerlingpopulatie te vertalen naar 
de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. 

� Basisscholen zijn in staat om hun schoolondersteuningsprofiel te ontwikkelen in een 
richting die hen in staat stelt voor meer leerlingen in de buurt passend onderwijs te 
verzorgen (samenwerking met andere scholen is daarbij helpend en misschien wel 
voorwaardelijk). 

 
Thema 2: Eén gezin, één plan, één regisseur: samenhang in de ondersteunings- en 
hulpstructuur voor jeugd en gezinnen, in de scholen en gemeenten. 
Taakstellingen/resultaatafspraken: 
� Instellingen committeren zich aan de multidisciplinaire aanpak van één gezin, één plan, 

één regisseur waardoor medeverantwoordelijkheid en eigenaarschap formeel is belegd. 
� Er is een systeem van efficiënte monitoring van het proces (werken in de keten) en van 

de opbrengst (passende ondersteuning “werkt”). 
� Het werken in de keten is een werkwijze die voortdurend vraagt om reflectie en 

bijstelling en waarbij alle betrokkenen gericht zijn om van en met elkaar te leren zodat 
de kwaliteit van de ondersteuning en de hulp toeneemt.  

� Gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek gaan in 2014 over tot wijkgericht werken in 8 
gebieden (vijf stadsdelen Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen) waarbij onderwijs en 
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instellingen vanuit de jeugdzorg samen werken. Deze werkwijze sluit aan bij de 
gebiedsgewijze taak van de trajectbegeleider om multidisciplinair overleg te initiëren en 
bevordert samenwerking met ZAT en CJG. 

 
Thema 3: Overgang van 0-4 (kinderopvang en jeugdgezondheidszorg) naar Primair 
Onderwijs, van PO naar Voortgezet Onderwijs en van VO naar MBO.  
Taakstellingen/resultaatafspraken: 
� Voor de kinderen die extra ondersteuning behoeven vindt een “warme overdracht” 

plaats tussen peuterspeelzaal/kinderopvang en basisschool. Concreet betekent dit dat 
bij de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool de leidster en de leerkracht, met 
de ouders samen, om tafel zitten om de ontwikkeling van het kind te bespreken en 
samen te bepalen welke ondersteuning het kind nodig heeft op de basisschool.  Door 
deze werkwijze wordt de samenwerking tussen school en ouders versterkt en wordt 
recht gedaan aan educatief partnerschap binnen Passend Onderwijs (Zie: beleidsnotities 
voor- en vroegschoolse educatie van de gemeenten in de WM). 

� Voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven vindt een “warme overdracht” plaats 
tussen basisschool en school voor voortgezet onderwijs. Daarbij zijn de ouders en zo 
mogelijk ook de leerling aanwezig. In de WM wordt gestreefd naar een uniform format 
t.b.v. deze overdracht. 

� Aan het eind van groep 6 formuleert de basisschool een voorlopig schooladvies. (Indien 
….dan….) Voor de leerlingen, waar het schooladvies LWOO (leerwegondersteunend), 
PRO (praktijkonderwijs) of SVO (speciaal voortgezet onderwijs) als uitstroomperspectief 
uitwijst, stelt de basisschool een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. De expertise van 
het voortgezet onderwijs wordt daarbij betrokken. Het voorlopig schooladvies wordt 
met de ouders en de leerling besproken. Op die manier realiseren de basisschool en de 
school voor voortgezet onderwijs daadwerkelijk de “warme overdracht”, respectievelijk 
een doorgaande lijn. 

� Jaarlijks vindt er een terugkoppeling plaats tussen de aanleverende onderwijsinstelling 
en de ontvangende school om zodoende te evalueren of de gegeven adviezen omtrent 
de ondersteuning voldoende effectief zijn gebleken.     

 
Thema 4: Thuiszitter uitbannen 
Taakstellingen/resultaatafspraken: 
� Monitoring van thuiszitters, niet deelnemers aan het onderwijs.   

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen vijf en zestien jaar of een jongere van 
zestien of zeventien jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven is bij 
een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken 
verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling 
van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. De ouders zijn 
verantwoordelijk voor de inschrijving en de scholen zijn verantwoordelijk voor aanname.  

� Het samenwerkingsverband (SWV) ontwikkelt in afstemming met de gemeenten 
regionaal beleid en maakt afspraken met schoolbesturen over het voorkomen van 
thuiszitters/het voortijdig schoolverlaten en activiteiten om schoolverzuim te 
voorkomen. Om dit doel te bereiken worden functionele contacten onderhouden met 
relevante ketenpartners (leerplicht, jeugdzorg, politie, zorgloket, RMC, 
jeugdgezondheidszorg, enz.). Door deze samenwerking kunnen schoolbesturen hun 
zorgplicht nog beter realiseren.  
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� Het schoolbestuur monitort de verzuimregistratie op scholen en de 
toewijzingsprocedures. Daarbij zijn controle en periodieke evaluatiemomenten door het 
schoolbestuur nodig met als doel noodzakelijke verbeteringen te realiseren. 

� Handhaving van de leerplicht en het voldoen aan de zorgplicht van de schoolbesturen in 
het SWV worden goed op elkaar afgestemd in overleg met de leerplichtambtenaren en 
de school. De Inspectie van het Onderwijs heeft daarbij een toezichthoudende taak en 
de leerplichtambtenaar handhaaft op casusniveau;  

� Binnen het samenwerkingsverband is geen schoolverzuim door leerlingen die (mogelijk) 
extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband bevordert dat alle 
leerplichtige of kwalificatieplichtige leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig 
hebben, ingeschreven zijn bij een school en daadwerkelijk onderwijs volgen. 

� Met het programma “aanval op schooluitval” wordt er alles aan gedaan om jongeren 
een startkwalificatie te laten halen. 

 
Thema 5: Leerlingenvervoer  
Taakstellingen/resultaatafspraken: 
� Passend onderwijs betekent in het licht van de financiële taakstelling van het 

samenwerkingsverband gezien, dat de verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs 
geleidelijk afneemt en er tegelijkertijd andere vormen van ondersteuningstoewijzing 
worden toegepast die om passende criteria voor het toekennen van een (tijdelijke) 
vervoersvergoeding vragen. 
Hiervoor worden de gemeentelijke verordeningen leerlingenvervoer aangepast.  

� Inzake het leerlingenvervoer is over de ten uitvoerlegging van de wet- en regelgeving 
afstemming tussen de gemeenten binnen de regio van het samenwerkingsverband 
onderling en afstemming tussen de gemeenten en het samenwerkingsverband 
noodzakelijk. 
     

Thema 6: Onderwijshuisvesting 
Taakstellingen/resultaatafspraken: 
� De integrale huisvestingsplannen worden besproken in het bestaande IHP-overleg 

(Integraal HuisvestingsPlan-overleg). 
� Gemeenten en schoolbesturen treffen noodzakelijke voorzieningen om meer scholen 

toegankelijk te maken voor leerlingen met fysieke beperkingen.   
� In  de huisvestingsplannen zal aandacht moeten zijn voor flexibiliteit in de gebouwen, 

om zodoende tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen , 
waar onderwijs en jeugdzorg elkaar kunnen versterken en waar sprake is van een 
doorgaande ontwikkelingslijn.  

  
Thema 7: Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.  
Taakstellingen/resultaatafspraken:  
� Scholen voor VSO en (V)MBO worden gestimuleerd om onderwijsvoorzieningen in te 

richten,  waarbij de combinatie van onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding moet 
voorkomen dat kwetsbare  jongeren de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
mislopen. 

Met het programma ‘aanval op de schooluitval’ wordt er alles aan gedaan om jongeren een 
startkwalificatie te laten halen. 
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Bijlage 3: Verantwoordelijkheidstoedeling: eisen aan beroepskrachten  
De verantwoordelijkheid van gemeenten voor de toegang tot jeugdhulp omvat naast het 
bepalen van welke jeugdhulp waar aangevraagd kan worden, het bepalen wie de jeugdhulp 
kan inzetten. Hierbij heeft de Jeugdwet als richting aangegeven dat er meer ruimte voor 
professional(s) gecreëerd moet worden.  
De gemeente mandateert de beroepskrachten in de toegang om de toeleiding naar 
jeugdhulp te verlenen. Deze beroepskrachten moeten daardoor voldoen aan de 
kwaliteitseisen: 
a. deskundigheid 
b. registratie 
c. gemeentelijke eisen 

 
Deskundigheid 
Beroepskrachten die beslissen over hulp dienen in ieder geval in staat te zijn om een 
ondersteuningsvraag, de geestelijke gezondheid en de veiligheid van een jeugdige of zijn 
ouders te beoordelen en professioneel advies te geven. Zij zijn in staat om eenvoudige 
vragen direct te beantwoorden en bij complexere vragen of problemen moeten zij kunnen 
inschatten welke professionals de jeugdige of zijn ouders het best kan helpen. Deze 
beroepskracht is ook in staat de juiste afwegingen te maken indien de hulpvraag van het 
gezin niet voldoende is om de veiligheid van het kind te garanderen, of daar waar een 
strafrechtelijke maatregel door een rechter voor het kind is uitgesproken. 
 
Registratie 
Het huidige Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg vormt de basis voor de 
professionalisering in de AMvB van de Jeugdwet. Hierin staat opgenomen dat de in het 
kwaliteitsregister jeugd geregistreerde werknemers zijn gebonden aan beroepsethische 
normen. In het kwaliteitsregister jeugd worden vooralsnog twee beroepsgroepen in de 
jeugdzorg opgenomen: jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg. Het 
begrip “jeugdzorgwerkers” is in dit verband de overkoepelende naam voor een grote groep 
op HBO-niveau geschoolde beroepskrachten (onder meer gezinsvoogden, maatschappelijk 
werkers, groepsbegeleiders en sociaal agogen) in de jeugdzorg. Bij gedragswetenschappers 
betreft het (post)universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen werkzaam in de 
jeugdzorg. 
Daarnaast geldt dat een BIG-registratie ook voldoet aan de registratie eis. 
 
Gemeentelijke eisen 
Gezien de cruciale rol die de beroepskracht in het hele proces speelt en gezien zijn 
hierboven genoemde taken en verantwoordelijkheden, stelt de gemeente hoge eisen aan 
de kwalificaties: 
� Minimaal HBO-niveau en voldoen aan de (her) registratie-eisen, die behoren bij 

verplichte beroepsregistratie; die in staat is een vraag verder te exploreren, te 
beoordelen en adequaat op te pakken 

� Een generalistische kijk op kind, gezin, omgeving en netwerk 
� Vaardigheden, kennis en attitude op het gebied van vraagverheldering, triage/risico-

inschatting en hulpverlening 
� Methodisch, vraaggericht en oplossingsgericht kunnen werken: 
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� Cliënt (systeem)versterkend kunnen werken (eigen kracht), omgevingsgericht kunnen 
werken (sociale netwerken), outreachend kunnen werken binnen kaders één gezin, één 
plan, één regisseur; 

� De deskundigheid op het toepassen van de hierboven genoemde methodieken, het 
breed kunnen signaleren  en de sociale kaart. 

 
 
 
Beroepskrachten van het CJG 
De volgende beroepskrachten van het CJG worden gemandateerd om individuele 
voorziening in te zetten:  
- De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 0-19 jaar; 
- De (school)maatschappelijk werkers; 
- De sociaalpedagogisch medewerkers. 
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1:  De visie en uitgangspunten van de Participatiewet  
 
1.1  De participatieroute van de inwoner 
De inwoner beloopt zijn eigen route naar een reguliere baan en financiële zelfstandigheid. Als 
dat een stap te ver is dan ondersteunen we met een gedegen praktijkdiagnose om samen te 
bepalen wat nodig is. Op weg naar een reguliere baan, garantiebaan, vrijwilligerswerk of andere 
vormen van participatie vervullen scholen, maatschappelijke partners en werkgevers een 
belangrijke rol. Samen met de sociale netwerken waarin mensen actief zijn. Een inclusieve 
arbeidsmarkt, waarin iedereen meedoet naar vermogen, vraagt om samenspel. De route wordt 
bepaald door de inwoner en deze kan op professionele ondersteuning van de gemeente 
rekenen.  
 
De Participatiewet heeft twee pijlers: de ondersteuning naar participatie en financiële 
ondersteuning. De laatste is volgend aan de eerste. Iedere inwoner in onze gemeente die 
ondersteuning op weg naar participatie nodig heeft, kan daarop rekenen. Indien daarnaast een 
financiële ondersteuning nodig is onderzoeken we of we die -op basis van de wettelijke 
grondslag- kunnen geven. De verstrekking van de financiële ondersteuning kan niet los worden 
gezien van de gevraagde ondersteuning en de inzet naar participatie.  
De inwoner kan in beginsel vrijblijvend de vraag stellen om ondersteund te worden naar 
participatie. Een financiële ondersteuning echter is niet vrijblijvend en hangt samen met de 
inspanningen die worden verricht op het gebied van participatie.  
 
1.1 Kracht en richting vanuit de Participatiewet 
De Participatiewet zetten we als kracht in om de beweging en de samenhang, binnen de 
verschillende routes in het sociaal domein, te realiseren. De kracht die door het toepassen van 
de Participatiewet gegenereerd kan worden, krijgt richting en sturing door het beleid. Dit 
beleidsplan is net als de sociale routekaart gebaseerd op de filosofie van de 4 V’s. 
Wat we willen Vernieuwen ten opzichte van het vorige beleidsplan Participatiewet 2015-2016 is 
in  4 verwoord en uitgewerkt in richtingwijzers voor wat betreft de toegang tot ondersteuning 
en participatie, de basis- en cliëntondersteuning, het integrale werken, de rol van 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening en de weg naar een eenvoudige en effectieve 
dienstverlening. 
 
Datgene wat vanuit het huidige beleidsplan Verstevigd moet worden is beleid dat ‘onderweg’ is, 
waar in de afgelopen periode al op is ingezet en waarbij aandacht voor doorontwikkeling moet 
blijven. Vanuit de doorlopende cliëntlijn gericht op werk en participatie en de daarbij passende 
arbeidsmarktinstrumenten leggen we voor de komende twee jaren de volgende accenten: 
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• We focussen op gezinnen met kinderen; 

• We geven extra aandacht aan mensen voor wie regulier werk (nu) geen optie is waarbij we 
de verbinding maken van participatie met gezondheid en vitaliteit; 

• We versterken de afstemming met scholen over de arbeidsmogelijkheden van specifieke 
leerlingen; 

• Met een vraaggerichte arbeidsmarktaanpak stimuleren we werkgevers om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en daarvoor faciliteiten aan te bieden. Dat 
doen we in een sociaaleconomische samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg. 

• We investeren in de juiste match tussen werkzoekende en werkgever; 

• We hebben een brede waaier van vormen van meedoen waar beschutte participatie deel 
van gaat uitmaken; 

• We zetten in op participatie in de wijken om de leefbaarheid en cohesie te vergroten.  
 
Wat we willen Vasthouden zijn de huidige verordeningen en de beleidsrichtingen en -regels die 
daaraan verbonden zijn. Deze gaan we niet meer opnieuw beschrijven maar worden vanuit het 
huidige beleidsplan gecontinueerd. Dat geldt eveneens voor de aanpak vanuit de zogenaamde 
doorlopende cliëntlijn waardoor in iedere fase en ontwikkelingsniveau het passende 
ondersteuningsaanbod kan worden gedaan en de mogelijkheden op het gebied van 
inkomensondersteuning. Beide overzichten zijn als bijlage opgenomen.  
 
Wat we willen Verlaten is de instrumentele benadering en daarmee ook het beschrijven van 
alle instrumenten die we kunnen inzetten om meer mensen te laten participeren of weer aan 
het werk te helpen. Het beleidsplan is gericht op de ontwikkelopgaves die er nog liggen ten 
aanzien van die doelstelling of de beschikbare instrumenten. 

 
1.2 Positie beleidsplan Schuldhulpverlening 
In dezelfde lijn is ook het beleidsplan Schuldhulpverlening opgebouwd. Dit beleidsplan moet 
conform de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening één keer in de vier jaar vastgesteld 
worden door de gemeenteraad. Binnen het geheel van de Participatiewet is de positie van 
schuldhulpverlening en het gemeentelijke armoedebeleid als een van de richtingwijzers geduid.  
Het Schuldhulpverleningsbeleid is dan ook een integraal onderdeel van het participatiebeleid.  
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2:  De doelgroep in beeld 
 
2.1 Participatiewet 
In het eerste half jaar van 2016 zijn het arbeidspotentieel en de ontwikkel- en ondersteunings-
behoefte in beeld gebracht van de mensen die een inkomensvoorziening op basis van de 
Participatiewet ontvangen. Hiervoor is gebruikt gemaakt van een gecertificeerd screenings- en 
loonwaarde meetinstrument. Van dit beeld en de analyse daarvan leiden we de 
ontwikkelopgave voor de komende jaren af. 
De inspanningen uit de afgelopen jaren, gericht op arbeidsparticipatie, hebben effect gehad. 
We hebben daardoor het bestandsvolume relatief laag weten te houden. De hogere uitstroom 
van de relatief snel bemiddelbare groep heeft als logisch gevolg dat een groot deel van de 
huidige groep mensen (3350)  een laag arbeidspotentieel heeft: 78% heeft een 
arbeidspotentieel dat lager is dan 50%. 
 

 
 
Dit inzicht geeft richting aan de aanpak die we moeten hanteren, gericht op de versterking van 
de kansen op betaald werk en andere vormen van participatie. 
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2.2 WSW-bestand 
Om een volledig beeld te hebben van de groep inwoners die ondersteuning gericht op 
participatie nodig heeft, is ook inzicht gewenst in de mogelijkheden van het WSW-bestand. 
De mogelijkheden van deze medewerkers brengen we in kaart, waarbij we ons richten op hun 
arbeidspotentieel en de al dan niet directe bemiddelbaarheid van beschut werk naar de hoger 
gelegen werkvormen groepsdetachering of individuele detachering. Dit inzicht draagt bij aan 
gerichte interventies op het zoveel mogelijk naar buiten plaatsen van de medewerkers van de 
sociale werkvoorziening.  
 
Vixia is voornemens als eerste de groep van 308 SW-medewerkers die in de interne productie 
werken op te pakken.  De inschatting is dat 65% van deze medewerkers aangewezen blijft op 
beschut werk binnen. En 35% bemiddelbaar of ontwikkelbaar is naar een hoger gelegen 
werkvorm. 

                               
 
De volgende stap is dat ook de 150 medewerkers die nu actief zijn binnen de ondersteunings-
organisatie Vixia BV op vergelijkbare wijze in kaart worden gebracht.  Een voorzichtige schatting 
is dat het resultaat na diagnose laat zien dat 60% bemiddelbaar en 20% ontwikkelbaar is naar 
een hoger gelegen werkvorm.  20% zal aangewezen blijven op beschut werk binnen. 
 
Het totaalbeeld dat hiermee ontstaat is vergelijkbaar met het landelijke referentiepunt dat 2/3 
van de totale wsw-populatie buiten aan het werk is en 1/3 binnen aan het werk is. 
 
2.3 Diagnose-instrument  
In de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is voor CompetenSYS gekozen als uniform 
diagnose/loonwaarde-instrument voor de gehele doelgroep Participatiewet en Sociale 
Werkvoorziening. Hiervoor is in het afgelopen jaar een Europese aanbestedingsprocedure 
doorlopen. De bestandsanalyse die in het afgelopen jaar is uitgevoerd en de daarin verzamelde 
data in Dariuz zal worden meegenomen in het nieuwe diagnose instrument.  
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3:  Richtingwijzers 
 

Om de beweging die we in het sociaal domein willen maken, kracht bij te zetten hebben we 
richtingwijzers voor de uitvoering van de Participatiewet nodig. De toegang tot ondersteuning 
en de geboden ondersteuning naar participatie bevindt zich op de rotonde en op de 
verschillende routes.  
 
Richtingwijzers voor de participatiewet zijn: 

• Wij zijn in de buurt: we zien en kennen de situatie van de inwoner. 
• De inwoner doet mee en beslist zelf over de oplossing van zijn probleem. 
• We maken een scherpe keuze over welke ondersteuning aangeboden wordt, waarbij 

noodzaak en effectiviteit leidend zijn. 
• De ondersteuning draagt in eerste instantie bij aan participatie. 
• Een inkomensvoorziening is onlosmakelijk verbonden met de participatie inzet van de 

inwoner en maakt deel uit van een integrale oplossing wanneer sprake is van meerdere 
problemen. 

• We ondersteunen onze inwoners in de bestrijding van armoede en schulden en in de 
belemmering die zij daardoor ervaren. 

• We creëren een evenwicht waarbij de noodzaak tot ondersteuning leidend is, de 
administratieve belasting zo veel mogelijk wordt beperkt en waarbij we voldoen aan de 
wettelijke verplichte rechtmatigheidstoets en de handhavingsverplichting. 

 

3.1 Laagdrempelige ondersteuning naar participatie. 

Wij werken in de nabijheid van de inwoners en met kennis van de mogelijkheden en 
belemmeringen in de leefomgeving. Daarmee zijn wij toegankelijk en benaderbaar en weet de 
inwoner ons te vinden als hij een ondersteuningsvraag heeft. 

De gebiedsgerichte aanpak is in ontwikkeling. In twee gebieden - Born en omringende dorpen 
en in Stadbroek - werken we vanaf 2016 in de buurt  en met een integrale aanpak samen met 
inwoners, het informele netwerk en professionals. Een aanpak die uitgaat van de leefwereld 
van onze inwoners en waarbij de ondersteuning en de dienst- en hulpverlening binnen het 
sociale domein hand in hand gaan met de aanpak op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. 
De ervaringen die we in de eerste drie stadsdelen opdoen, geven verder richting aan de 
ontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak. 
 
Parallel daaraan maakt de uitvoeringsorganisatie van Sociale Zaken -en daarbinnen de 
onderdelen Werk en Inkomen- een beweging naar een gebiedsgerichte en integrale 
dienstverlening. Een voorwaarde voor de aansluiting op de aanpak in het gebied.  
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Hoe verhoudt de aanwezigheid in stadsdelen en wijken zich tot de centraal ingerichte 
dienstverlening en toegang? We hebben een centraal werk- en jongerenloket waar vragen over 
ondersteuning naar werk, participatie en inkomensvoorzieningen kunnen worden gesteld.  
Deze centrale toegang blijft bestaan. De gebiedscoach verbindt en ondersteunt, is per definitie 
geen ‘loket’. Hij zorgt wel dat, waar nodig, maatwerkvoorzieningen worden ingezet. Hij 
ondersteunt de inwoner bij het in beeld brengen van wat nodig is en schakelt met de 
professionals van de betreffende (gemeentelijke) organisatie.  
 
Uitgaande van het advies van de coach over de ondersteuning die nodig is, vindt daar de toets 
op rechtmatigheid plaats. De coach blijft de inwoner volgen indien dat nodig is en onderhoudt 
het contact met de backoffice.  
 
De centrale toegang blijft open. In de situatie waarin de inwoner geen contact heeft gehad met 
de coach, dat geldt met name voor de stadsdelen waar nog geen gebiedscoach aanwezig is, 
kunnen inwoners zich rechtstreeks melden met hun ondersteuningsvraag. Waar mogelijk en 
nodig zal dan van daaruit contact worden opgenomen met de gebiedscoach.  
 
3.2 Basis- en cliëntondersteuning gericht op participatie. 
De inwoner doet mee en beslist zelf over de oplossing van zijn probleem. We maken een 
scherpe keuze over welke ondersteuning aangeboden wordt, waarbij noodzaak en effectiviteit 
leidend zijn. 

Inwoners die ondersteuning gericht op participatie nodig hebben, kunnen op ons rekenen. De 
professionals kennen de routes en zijn in staat om de inwoner van passende ondersteuning te 
voorzien. Samen met de inwoner onderzoeken we wat nodig is, daarbij zijn de situatie van de 
inwoner en het perspectief leidend. Als dat een professioneel ondersteuningsaanbod is - 
bijvoorbeeld jobcoaching in combinatie met een leerwerktraject en/of een in combinatie met 
een inkomensvoorziening- dan zetten we dat in.  

Mogelijk is professioneel ondersteuningsaanbod niet aan de orde of is daar –wettelijk gezien- 
geen recht op. Dan kan de ondersteuning wellicht in het eigen of in het informele netwerk 
gevonden worden. Het kan dan voorkomen dat de inwoner een helpende hand nodig heeft om 
daar de vraag te stellen of de ondersteuning te vinden. Anderszins kan de inwoner ook hulp 
nodig hebben om de vraag aan de professional te stellen. 

Deze hulp, in de vorm van basisondersteuning of de zogenaamde cliëntondersteuning kan door 
vrijwilligers uit het informele netwerk, door medewerkers van specifieke organisaties gericht op 
cliëntondersteuning of door gemeentelijke coaches worden geboden. Voor de gebiedscoaches 
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is het bieden van deze ondersteuning een van de belangrijkste taken. Inwoners krijgen de 
ondersteuning die past bij hun situatie. 

De beweging en de samenhang in het sociale domein impliceert dat professionals de kennis die 
ze hebben van de mogelijkheden om maatwerkvoorzieningen in te zetten, moeten verbreden. 
Wat wordt geboden in de basisvoorzieningen, wat is mogelijk in het informele netwerk en 
welke krachten kan de inwoner in zijn sociale netwerk aanspreken? En wat is nodig is om er 
gebruik van te maken?  
 
3.3 Integraal werken vanuit participatie. 

Ondersteuning vanuit de participatiewet draagt in eerste instantie bij aan participatie waarbij 
een inkomensvoorziening onlosmakelijk verbonden is met de participatie inzet van de inwoner. 
De ondersteuning maakt deel uit van een integrale oplossing wanneer sprake is van meerdere 
problemen. 
 
De inwoner die zich met een vraag tot ons wendt, mag ervan uitgaan dat wij naar het geheel 
van zijn situatie kijken. Een een- of enkelvoudige vraag pakken we als zodanig op. Als de 
inwoner, binnen zijn huishouden, op meerdere leefdomeinen problemen ervaart, hanteren we 
een integrale aanpak. 
 
Het gebiedsgerichte werken gaat hand in hand met een integrale aanpak. Deze manier van 
werken is voor alle medewerkers essentieel om de beweging en samenhangende aanpak vanuit 
de Participatiewet en binnen het sociaal domein te realiseren. Daar hoort een passende 
integrale vraagverheldering bij. De verkenning van de situatie van de inwoner vindt plaats op 
alle leefdomeinen: (maatschappelijke) participatie, financiën, dagbesteding, wonen, 
gezinsrelaties, geestelijke gezondheidszorg, fysieke gezondheid, verslaving, vaardigheden bij 
activiteiten van het dagelijks leven, sociaal netwerk en justitie. De vraag van de inwoner en het 
gesprek is leidend voor de diepgang van de vragen over de verschillende leefdomeinen.  
 
De ondersteuningsbehoefte op de verschillende leefdomeinen van inwoners die via coaches in 
de wijk of rechtstreeks bij het jongeren- of werkloket komen, onderzoeken we in gesprek en 
door toepassing van een screeningsinstrument waarin de verschillende leefdomeinen aan bod 
komen. Dit resulteert in een plan van aanpak waar de inwoner zijn maximale regie op voert. 
Oplossingsrichtingen en acties op het gebied van participatie zijn onderdeel van een integrale 
aanpak, gebaseerd op wat nodig is en op het inzetten van het netwerk en de eigen kracht in 
binnen de participatiewet. 
Acties op andere leefdomeinen dan participatie en/of inkomen worden aan de hand van de 
integrale aanpak ingezet. Professionals weten elkaar of de ondersteuningsmogelijkheden in het 
informele netwerk te vinden en in te schakelen. De samenhangende aanpak in het sociale 
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domein borgen we door aan de ene kant met de integrale vraagverheldering en een integraal 
plan van aanpak te werken en aan andere kant de verbinding van professionals op het gebied 
van Jeugdhulp, WMO, leefbaarheid en veiligheid te realiseren. Indien nodig schakelen we een 
regisseur in die verbonden is aan het gebied waarin de inwoner woont. Bij complexe 
multiproblematiek wordt per definitie een regisseur ingeschakeld die de hulpverlening 
coördineert en prioriteert en die de inwoner helpt om de eigen regie weer terug te pakken. 
 
Integraal werken veronderstelt onderling vertrouwen door professionals in elkaars 
professionaliteit, gebruik maken van elkaars deskundigheid en als belangrijkste de inwoner en 
zijn leefsysteem centraal stellen. 
 
Van daaruit worden de acties bepaald. Ondersteuning op het gebied van participatie en 
inkomen wordt verstrekt binnen het kader van de Participatiewet. We gebruiken daarbij de 
maximale wettelijke ruimte en zetten, in de situaties waar dat nodig is, de Participatiewet in ten 
dienste van de beweging die de inwoner naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid maakt maken. 
Indien na een vereiste rechtmatigheidstoets blijkt dat ondersteuning weliswaar nodig is maar 
wettelijk gezien geen recht bestaat, zoeken we samen met de inwoner naar een alternatief.  
 
Om het integrale werken in de komende jaren verder te ontwikkelen is het nodig om een aantal 
zaken op korte termijn –voor 1 januari 2017- te realiseren. Een belangrijke factor hierin zijn de 
op het niveau van het stadsdeel werkende teams. Op het gebied van Participatie, Inkomen, 
WMO, Jeugd en verbonden met de gebiedsgerichte aanpak van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, de Kredietbank maar ook op de gebieden van leefbaarheid en veiligheid. 
Voorwaarden integraal werken: 
- Een beroepshouding die uitgaat van de inwoner, zijn kracht en zijn leefsysteem. 
-  Invoering van een uniforme integrale vraagverheldering gebaseerd op de leefdomeinen. 
- Binnen de privacy-kaders delen van noodzakelijke informatie.  
-  Een netwerk van professionals ten dienste aan de inwoners. 

-   De aanwezigheid van regisseurs, verbonden aan de stadsdelen, noodzakelijk voor de 
complexere situaties.  
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3.4 Armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 

We ondersteunen onze inwoners in de bestrijding van armoede en schulden en in het opheffen 
van de belemmeringen die zij daardoor ervaren. 
 
Het taboe op armoede moet er af. Het is van belang om de cirkel van armoede te doorbreken. 
Want armoede reproduceert zich, het wordt vaak van generatie op generatie overgedragen. 
Het doorbreken van het taboe is niet zozeer een vraagstuk in financiële zin, maar eerder een 
cultureel probleem. Het heeft namelijk weinig zin nieuwe regelingen en voorzieningen te 
creëren als we niet weten waarom sommige arme mensen weinig tot geen gebruikmaken van 
de bestaande regelingen en voorzieningen. We moeten erkennen dat het taboe bestaat, dan 
kunnen we er ook meer aan gaan doen.  
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We gaan ons richten op het doorbreken van het taboe op armoede door: 

− het kindpakket integraal door te ontwikkelen; 

− verbinding te maken met werkende armen en ondernemers; 

− lokale en particuliere initiatieven onder andere de goede doelen organisaties te faciliteren. 
 
Op het gebied van het voorkomen en bestrijden van armoede zijn diverse organisaties en 
initiatieven binnen en buiten onze gemeentegrenzen actief. De gemeentelijke deelname, 
bijdrage of rol is divers. Met sommige organisaties is er sprake van officiële samenwerking en 
financiële verbinding. Denk aan Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. 
Soms beperkt het zich tot een verwijzing naar organisaties. Bij een aantal organisaties is sprake 
van facilitering ten behoeve van het doel. Enkele lokale initiatieven zijn: Stichting 
Speelgoedbank de Grabbelton, Stichting Engele van Zitterd-Gelaen, Limburgs Diaconaal Fonds, 
en Vincentius Geleen.  
 
De mogelijkheden voor inkomensondersteuning houden we vast en zijn ter informatie als 
bijlage opgenomen. 
 
Schuldhulpverlening  
De visie, inhoud en geldigheidsperiode van het beleidsplan Schuldhulpverlening loopt gelijk aan 
het beleidsplan Participatiewet en is een integraal onderdeel hiervan.  
 
Integrale schuldhulpverlening is het actief ondersteunen van een inwoner bij het vinden van 
een oplossing voor zijn financiële problemen, maar ook bij het vinden van een oplossing voor 
de eventuele oorzaken hiervan of voor omstandigheden die verhinderen dat de financiële 
problemen kunnen worden opgelost. Integrale schuldhulpverlening houdt daarnaast in dat 
zoveel mogelijk voorkomen wordt dat problematische schulden ontstaan (preventie) en 
terugkeren (nazorg).  
 
Bij integrale schuldhulpverlening draait het om het bevorderen van de zelfredzaamheid van 
burgers. Dat betekent dat we niet alleen werken aan het oplossen of hanteerbaar maken van 
het schuldenprobleem, maar dat we tegelijkertijd iets doen aan de andere problemen. Het 
hebben van schulden geldt als een van de grote obstakels om actief te participeren in de 
maatschappij. Mensen met schulden leven van dag tot dag, waardoor de capaciteit om andere 
problemen aan te pakken zeer beperkt is. Een instabiele financiële huishouding is meestal 
mede oorzaak van bijvoorbeeld verzuim op het werk, relatieproblemen of schooluitval. Een 
werkzoekende naar een project verwijzen heeft weinig zin als de deurwaarder zich kan melden 
met een dreigende huisuitzetting. Minimale voorwaarde is een acceptabele en beheersbare 
financiële situatie. Dat wil niet zeggen dat het hebben van schulden een reden is om niet te 



 
13 

participeren. We hebben de zorgplicht om voor onze inwoners schulden integraal aan te 
pakken en maatwerk te leveren.  
 
3.5 Van bureaucratie naar een eenvoudige en effectieve dienstverlening  

We creëren een evenwicht waarbij de noodzaak tot ondersteuning leidend is, de 
administratieve belasting zo veel mogelijk wordt beperkt en waarbij we voldoen aan de 
wettelijke verplichte rechtmatigheidstoets en de handhavingsverplichting. 
 
Bureaucratie staat voor regels en lange procedures. Met administratieve obstakels voor 
inwoners en andere belanghebbenden, waarvan zowel de inwoner, de eigen gemeentelijke en 
andere organisaties in onze stad aangeven hier last van te ondervinden en dit willen verlaten. 
 
Wat we wel willen is deregulering. Oorspronkelijk waarborgen regels, procedures en toetsbare 
formele besluiten de gelijkheid tussen burgers. Ook moeten we als overheid voorspelbaar en 
betrouwbaar zijn. Hoe kunnen we dit nu behouden, maar dan met minder regels, dus werken 
op een minder bureaucratische manier? Vanuit het uitvoeren van onze wettelijke taak, bekijken 
welke regels en processen minder mogen en kunnen. Aanpassingsvermogen aan de 
veranderende omgeving/maatschappij, zelfs vooruitlopen in manieren van uitvoering die 
sneller en eenvoudiger zijn voor onze inwoners, is nodig. Waarbij we er voor blijven zorgen dat 
we de aansluiting met het wettelijk kader behouden.  
 
Dus een adaptieve, flexibele dienstverlening waar regels een rol spelen maar nooit leidend zijn 
in de benadering van mensen. Dat betekent ook sneller en meer informatie uitwisselen binnen 
onze eigen organisatie. Continue afvragen en onderzoeken of procedures nog nut hebben voor 
de inwoner en of dus leiden tot het behalen van de doelstelling van in dit geval de 
participatiewet: meedoen. Zo niet, dan schrappen we waar mogelijk die regel of procedure 
zodat we werken naar een slankere uitvoering, oftewel minder, sneller en andere procedures. 
Van belang is dit niet eenmalig maar continue te blijven doen.  
 
Recht- en doelmatigheid 
Wat we willen en moeten vasthouden bij het bieden van ondersteuning gericht op participeren 
in combinatie met een inkomensvoorziening, is het vaststellen van dat wettelijke recht. Dit 
vaststelling moet op een begrijpelijkere en eenvoudigere manier plaatsvinden.  
 
Participeren is leidend. We houden vast aan het handhaven van de arbeidsverplichtingen en de 
maatregelen die daarbij horen waarbij we ons richten op het doel. Vooraf duidelijke 
wederzijdse afspraken maken hoort hier dan bij. De verantwoordelijkheid en de regie bij de 
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inwoner laten, op weg naar werk en participatie, vergroot de motivatie en daarmee de mate 
waarin mensen hun weg doorzetten. 
 
We blijven inzetten op preventie door vroeg in de levenslijn van de burger én voordat burgers 
een beroep doen op de bijstand het onderwerp fraude, misbruik en dus de rechtvaardigheid 
van het vangnet bespreekbaar te maken. We benaderen de inwoner met vertrouwen en met 
respect voor zijn behoefte aan de financiële ondersteuning die hij mogelijk nodig heeft.  We 
beschermen onze burgers dus tegen misbruik van dit vangnet, juist om dit in stand te kunnen 
houden.  

We passen meer mogelijkheden toe om de passieve fraude omlaag te kunnen brengen. We 
zetten daar nog actiever op in door bijvoorbeeld persoonlijker contact en afspraken die beter te 
begrijpen zijn, maar vooral ook dichterbij de burger, ook hier kunnen we gebiedsgericht te werk 
gaan. We gaan uit van de integriteit van onze inwoners, zo communiceren we ook. De actieve 
fraude wordt met duidelijk vooraf gecommuniceerde consequenties afgehandeld. 
 
Zonder onnodige administratieve hobbels verlenen we de uitkering. Een aanvraag moet zo 
minimaal mogelijk belast worden met lastige procedures voor de inwoners. Waar mogelijk en 
passend binnen het wettelijke kader moet het eenvoudiger. In de communicatie mag er geen 
misverstand zijn. Dit geldt voor zowel tijdens als na de fase van het aanvraagproces.  
 
De gevraagde ondersteuning gericht op participatie en de inkomensvoorziening wordt op basis 
van een overeenkomst in de vorm van een plan van aanpak verleend. De afspraken die we 
maken hebben een wettelijke grondslag en laten de verantwoordelijkheid bij de inwoner. Dit 
vraagt commitment van twee kanten, daar zijn we helder in. 
 
Ontwikkelingen fraudewet 
De Fraudewet heeft een ontwikkeling doorgemaakt die van een 100% sanctie over een 
onterecht ontvangen uitkering gaat, naar een veronderstelling dat de burger niet opzettelijk de 
inlichtingenplicht heeft geschonden, waarbij een mildere sanctie past. We communiceren ook 
hier zo vroeg en zo open mogelijk over naar de cliënt.  
 
Bij het vaststellen van de mogelijke schending van de inlichtingenplicht houden we ook goed 
het doel van de participatiewet voor ogen, namelijk participeren. Dit doel geeft richting aan de 
invulling van individuele gevallen waarbij er in alle openheid van beide kanten gecommuniceerd 
wordt over activiteiten die de cliënt verricht in de maatschappij. Maatwerk betekent hier het 
met een menselijke blik toetsen van de rechtvaardigheid van die uitkering aan de kaders, in die 
specifieke individuele situatie. 
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4: Onderweg’ 

 

In de komende twee jaren verstevigen we onze aanpak gericht op participatie door extra in te 
zetten het volgende: 
• We focussen op gezinnen met kinderen. 
• We geven extra aandacht aan mensen voor wie regulier werk (nu) geen optie is waarbij we 

de verbinding maken van participatie met gezondheid en vitaliteit. 
• We versterken de afstemming met scholen over de arbeidsmogelijkheden van specifieke 

leerlingen. 
• Met een vraaggerichte arbeidsmarktaanpak stimuleren we werkgevers om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en daarvoor faciliteiten aan te bieden. Dat 
doen we in een sociaaleconomische samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg. 

• We investeren in de juiste match tussen werkzoekende en werkgever. 
• We hebben een brede waaier van vormen van meedoen ontwikkeld, waar beschutte 

participatie deel van gaan uitmaken. 
• We zetten in op participatie in de wijken om de participatiemogelijkheden en  de 

leefbaarheid en cohesie te vergroten.  
 
 
4.1 Trendbreuk in de bijstand 
In ons streven naar het zo maximaal mogelijk laten participeren van alle mensen met een 
bijstandsuitkering komen we een bijzondere groep tegen: gezinnen met kinderen die 
rondkomen van een bijstandsuitkering. Deze groep verdient onze speciale aandacht omdat we 
naast de inzet op participatie van de ouders ook voor de kinderen het perspectief op 
ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden willen vergroten. Die speciale aandacht moet 
zich vooral vertalen in een integrale begeleiding en coaching van het gezin als geheel en niet 
alleen de focus op vader of moeder die een re-integratietraject volgt. Ouders moeten 
gestimuleerd worden om vanuit hun eigen motivatie om weer financieel redzaam te worden 
ook een voorbeeld voor hun kinderen te zijn. We willen de cultuur in het gezin doorbreken en 
ruimte bieden voor het kind om zich te ontplooien tot een persoon die straks in zijn eigen 
bestaan kan voorzien. De inzet op maatschappelijke participatie van kinderen via bijvoorbeeld 
sport en cultuur is reeds ingezet maar inzet op cultuurverandering is daarbij nog onderbelicht 
gebleven. 
 
De cultuur in het gezin wordt mede bepaald door de cultuur in de omgeving waarin het gezin 
woont en leeft. In onze aandacht voor zowel ouders als de opgroeiende kinderen zijn de 
basisvoorzieningen van groot belang. Met name de rol van peuterspeelzaal en school, basis en 
voortgezet onderwijs, is belangrijk (preventie en vroegsignalering), daarnaast ook de 
ontmoetingsplekken en verenigingsleven die het informele netwerk verder inkleuren. Vanuit 
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een gebiedsgerichte aanpak kan hiermee de verbinding tot stand gebracht worden. We starten 
hiermee in de pilotgebieden. 
 
4.2 Meer mensen (met een beperking) aan het werk.  
Uitgangspunt bij het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is de 
vraag van werkgevers. De vraag kan bestaan uit vacatures maar ook uit afgebakende projecten 
of vacatures die met behulp van jobcarving geschikt gemaakt worden voor de doelgroep. 
Daarbij is behoefte aan één aanspreekpunt voor de werkgever en ‘ontzorging’. Daarbij willen 
we ook kunnen anticiperen op de vraag van de werkgever die nog gaat komen omdat dit inzicht 
geeft hoe en wat te investeren in de doelgroep. Ook via Sociale Return in Investment investeren 
we in het beschikbaar stellen van werk voor de doelgroep. Hierbij wordt ingezet op het komen 
tot één regeling voor alle gemeenten en werkgevers in Zuid-Limburg. Bij het afsluiten van 
contracten met bedrijven, die een vestigings-of uitbreidingsvraag hebben, en bij het opstellen 
van subsidievoorwaarden is het maatschappelijk verantwoord ondernemen (duurzaamheid en 
kansen geven aan de doelgroep) uitgangspunt. 
  
Het bij Limburg Economic Development (LED) ontwikkelde werkgelegenheidsdashboard moet 
een instrument worden dat de arbeidsmarktregio inzicht biedt in de totaalvraag van 
werkgevers en het totaalaanbod van werkzoekenden.  
 
Er kan alleen een match tot stand komen als bij de vraag ook de gevraagde competenties 
benoemd worden. Via screening kennen we onze werkzoekenden op individueel en 
managementniveau. Daar waar screening enerzijds via een diagnostisch instrument plaatsvindt 
is het ook nodig om de werkvaardigheden goed in beeld te brengen. Om die reden is het 
centrum voor praktijkdiagnose (“de werkplaats”) ingericht waarbij ingezet wordt op: 

- Een goed beeld van de beroepsmogelijkheden van de werkzoekende; 
- Een werkzoekende die in staat is aan de slag te gaan bij een werkgever; 
- Een werkzoekende met een goed en bruikbaar port folio. 

 
In  2016 hebben we de doelgroep van de Participatiewet in beeld gebracht. Op basis hiervan 
concluderen we dat moeten investeren in alle niveaus. Door in te zetten op de activering van 
600-700 werkzoekenden uit de categorie 20-50% loonwaarde (waar nodig in voortrajecten) 
denken we een extra uitstroom van netto 300 te kunnen realiseren. Dit kan alleen lukken door 
consequent vast te houden aan het bestaande principe van de doorlopende cliëntlijn: 
- Activering is gericht op het doorontwikkelen tot het hoogst haalbare niveau (te vertalen in 

de hoogte van de loonwaarde). 
- Eenmaal geactiveerd wordt een werkzoekende ook na terugval niet meer losgelaten.  
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- De activering start op het voor de werkzoekende haalbare niveau. Dat kan een vorm van 
vrijwilligerswerk zijn, maatschappelijk nuttige arbeid, een participatiebaan, werk naar 
vermogen met loonsubsidie of in het gunstigste geval bemiddeling naar regulier werk.  

 

In onderstaande waaier is het totaalaanbod in beeld gebracht. 

 

 

Het project VDL / Nedcar is gericht op de bemiddeling naar regulier werk. Bij uitval wordt de 
deelnemer doorgeplaatst naar een werkpool van het Mobility Talent Center (MTC). Dat is één 
van onze nieuwe instrumenten op het niveau van de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. In de 
werkpools is sprake van een dienstbetrekking voor werkzoekenden met een loonwaarde 
beneden de 80%. Daartegenover staat een door gemeente en provincie gefinancierd 
arrangement. Uitbreiding van de werkpools en daarmee van het netwerk van ondernemers die 
aan dit construct deelnemen is noodzakelijk om onze doelstelling te bereiken.  

Voor de werkzoekende met een laag arbeidspotentieel maken we onder andere gebruik van 
werkplekken binnen de Vixia organisatie in combinatie met elementen uit de Participatiehuis 
aanpak; de aanpak is tegelijkertijd gericht op gezondheid en vitaliteit. Vanuit het principe van 
de doorlopende cliëntlijn kan de diagnosefase voortgezet worden op een werkplek bij Vixia als 
extra voorschakelperiode gericht op deelname aan MTC, of participatie in de wijk. De 
mogelijkheden van deze inzet lopen parallel met de afbouw van de infrastructuur van Vixia.  
 
In de bijstandspopulatie is de groep “Statushouders” groeiende. De gemeente heeft als gevolg 
van de grotere toestroom van vluchtelingen een hogere taakstelling voor het huisvesten van 
statushouders. Deze groep mensen kan het snelste integreren in onze samenleving als zij werk 
vinden dat past bij hun eerder verworven competenties in hun geboorteland. In de komende 
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periode willen wij het inzicht in de vraag en gewenste competenties van werkgevers ook gaan 
benutten om te komen tot een kansrijke koppeling van statushouders in Sittard-Geleen, zodat 
zij snel gematched kunnen worden met het passend werk en/of onderwijs dat in onze 
arbeidsmarktregio voorhanden is. 
 
Met de invoering van de participatiewet en het verengen van de toestroom naar de WAJONG is 
de instroom van jongeren met een arbeidsbeperking fors toegenomen. We hebben goede 
afspraken met de PRO/VSO scholen in een netwerkoverleg om te zorgen voor een warme 
overdracht van leerlingen die na het afronden van hun schoolcarrière nog niet zelfstandig op de 
arbeidsmarkt hun plek hebben gevonden. Het jongerenloket kent deze leerlingen en 
ondersteund deze groep vanuit de aanpak jeugdwerkloosheid. Daar waar deze leerlingen eerst 
vanuit de WMO een aanbod gericht op dagbesteding kregen zullen wij nu vanuit beschutte 
participatie de mogelijkheden verkennen, uiteraard in samenspraak met de WMO-consulent. 
Met name bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar is dit samenspel noodzakelijk. 
 
4.3 Participatie in de wijk 

We zetten in op participatie in de wijken om de leefbaarheid en cohesie te vergroten.  
Een breder aanbod van participatie in de wijk kan mogelijkheden bieden aan alle inwoners, met 
en zonder betaald werk. Inwoners die gebruik maken van ondersteuning op het gebied van 
participatie kunnen een waardevolle bijdrage aan de wijk waarin ze wonen. En tegelijkertijd 
daarmee werken aan hun eigen ontwikkeling waarbij individuele ondersteuning gericht op 
participatie, vanuit de doorlopende cliëntlijn, kan worden ingezet indien nodig. 
 
Deze participatie vereist de integrale en wijkgerichte aanpak die we voorstaan. en maakt dat 
inwoners in staat worden gesteld om, met ondersteuning, indien nodig een bijdrage te leveren 
aan hun wijk. En actief deel uit te maken van de gemeenschap waarin ze wonen. 
Deze mogelijkheid staat voor iedereen open. Waarbij onze aandacht en ondersteuning zich 
richt op de groep inwoners die hier niet vanzelf gebruik van maakt.  
 
Participeren in zijn algemeenheid en dus ook in de wijk gaat het beste als de inwoners zelf 
initiatiefnemers zijn. Toch zijn er ook binnen de doelgroep van de Participatiewet mensen die 
wel actief willen zijn maar niet altijd de weg weten of niet weten wat de regels rondom 
meedoen zijn. Een ontmoetings- en coördinatiepunt in de wijk waar inwoners en 
werkzaamheden in de wijk bij elkaar worden gebracht kan daarbij helpen. Werkzaamheden 
kunnen op allerhande gebieden worden uitgevoerd: in de openbare ruimte, schoon houden, 
gezamenlijk groenonderhoud, speeltuinen, klussendienst, school, burendienst, gezelschap etc.  
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Met zoveel mogelijk vrijwillige coördinatie. Op plekken waar mensen elkaar én het werk in de 
wijk tegenkomen en waar dit nu ook al gebeurt en deze ontwikkeling al zichtbaar is. 
Bijvoorbeeld bij een Wijksteunpunt of een Weggaefheukske.  
 
4.4 Regionale samenwerking  
In juli 2016 heeft in de regio Westelijke Mijnstreek besluitvorming plaatsgevonden over de 
transformatie van Vixia en is de intentie uitgesproken om te komen tot éen regionale 
uitvoeringsorganisatie voor in ieder geval de werktaken van de Participatiewet. Hiervoor is een 
integraal dienstverleningsconcept uitgewerkt en een beslisdocument voorbereid op basis 
waarvan eind 2016 een go/no-go besluit genomen kan worden. De stip op de horizon is een 
participatiebedrijf waarin, vanuit de verbondenheid van activiteiten, de sociale diensten en 
Vixia opgaan. Als streefdatum is 1 januari 2018 genoemd voor een regionale en integrale 
aanpak van de onderkant van de arbeidsmarkt. Hiervoor is een projectorganisatie ingericht.  
Dit betekent dat in de komende jaren de regionale samenwerking op het gebied van beleid en 
uitvoering van de participatiewet geïntensiveerd en geformaliseerd gaat worden. Daarbij is de 
positie van Inkomen nog onderwerp van discussie: wordt deze gekoppeld aan de uitvoering van 
de participatiewet (werk en inkomen) of wordt inkomen verbonden aan de zorgtaken in het 
sociaal domein.  
Deze beweging laat onverlet dat daar waar samenwerking binnen de arbeidsmarktregio 
mogelijk is deze ook opgezocht wordt. Niet alleen tussen SW-bedrijven onderling maar ook in 
tripool-verband. Het regionaal Werkbedrijf en de vraaggerichte arbeidsmarktaanpak zijn beiden 
reeds op de schaal van Zuid-Limburg georganiseerd. Voor de vraaggerichte arbeidsmarktaanpak 
wordt samengewerkt in het Bestuurlijk Overleg Economie en Arbeidsmarkt ZL. Hierin nemen 
ook Onderwijs en Ondernemingen deel. Een projectteam vertaalt de besluiten in uitgewerkte 
plannen, coördineert de uitvoering en monitort de resultaten. Het opschalen van de uitvoering 
naar een Zuid-Limburgs niveau kan daarin een vervolgstap zijn, in ieder geval voor wat betreft 
de beschutte werkplekken van de afnemende SW-doelgroep. En van de 
werkgeversdienstverlening 
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5:  Borging en bedrijfsvoering 
De Participatiewet wordt uitgevoerd binnen de door raad vastgestelde programmabegroting 
2017 en verder.   
 
Voor het uitvoeren van de taken van de participatiewet ontvangen gemeenten een BUIG-
budget en een Participatiebudget. Hoewel de gemeente Sittard-Geleen in de afgelopen jaren 
onder het landelijke gemiddelde is gebleven als het gaat om de ontwikkeling van het 
uitkeringsbestand laat de BUIG een grilligere beweging zien. Voor 2017 en volgende jaren blijft 
het uitgangspunt om vanuit het trap op, trap af principe de uitkeringslasten te beheersen. De 
middelen die beschikbaar zijn voor re-integratie van de totale doelgroep zijn de afgelopen jaren 
fors afgenomen (van € 12 mln naar € 4 mln) en zullen in de periode 2017-2019 nog verder 
afnemen, met daarnaast een afnemende rijksbijdrage per WSW-er.  
 
Bij overschotten dan wel tekorten is er sprake van een volgordelijkheid: rijksbezuinigingen 
dienen allereerst binnen het eigen domein te worden opgevangen (binnen de Wmo, P-wet of 
Jeugdwet), als dat niet lukt binnen de budgetten van het sociaal domein tezamen, als dat niet 
lukt met de achtervang sociaal domein en in het uiterste geval met algemene middelen. 
 
 
Borging 
De in dit beleidsplan geformuleerde beleidsdoelstellingen staan niet op zich. Op diverse 
schaalniveau’s zijn al acties geïnitieerd maar deze moeten steeds in verbinding gesteld worden 
met de centrale opgave zoals verwoord op de sociale routekaart.  
De ontwikkelingen verhogen ook de urgentie om de dienstverlening in het sociale domein 
opnieuw vorm te geven. Hierbij moeten we waarderen wat er is, maar kritisch onder de loep 
nemen wat anders kan. De inzet is gericht op het verder vormgeven van een sociaal domein 
waarbinnen meer gebruik wordt gemaakt van de talenten en vermogens van zowel inwoners 
als beroepskrachten. Het management van de afdeling Sociale Zaken heeft dit opgepakt en 
heeft aan de hand van een clusterplan benoemd welke acties benodigd zijn om de uitvoering 
hierin verder te ondersteunen. 

 

Monitoring 
Als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein is de gemeente verantwoordelijk 
geworden voor een veelvoud aan taken. Er zijn twee verschillende niveaus van monitoring aan 
de orde die ook weer met elkaar in samenhang worden gebracht. 
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1. Enerzijds betreft het de monitoring van de daadwerkelijke uitvoering van de nieuwe 
wettelijke taken, de gemeentelijke dienstverlening in het sociale domein. Hiervoor is 
een kwartaalrapportage sociaal domein ontwikkeld die de komende jaren structureel 
vorm krijgt.  

2. Anderzijds betreft het de beleidsmonitoring. Hiervoor zoeken we aansluiting bij KING, 
een nieuwe begrotingsstructuur in combinatie met de monitoring van waar staat je 
gemeente.nl zodat er ook een goede benchmarking met andere gemeenten mogelijk is. 

  



 



Beleidsplan 2017 - 2019

Schuldhulpverlening  

www.sittard-geleen.nl



 
23 

Inhoudsopgave Schuldhulpverlening       
 

 

1. Inleiding         25 

2.   Integrale schuldhulpverlening      26  
  

2.1  Doelstellingen schuldhulpverlening     27   
2.2  Effectieve en duurzame bestrijding van schuldenproblematiek 28 
2.3  Wachttijd        30 
2.4  Regie- en sturingsopgave      30 

 
 
3. Richtingwijzer         33 
 
   
4. Resultaten en verantwoording      34   
 
 
  



 
24 

1:  Inleiding  
Schuldhulpverlening en het bestrijden van armoede zijn nauw verbonden aan elkaar en aan de 
ondersteuning naar participatie. Financiën is een van de leefdomeinen waarop inwoners 
belemmeringen kunnen ervaren en ondersteuning in nodig hebben. Een leefdomein dat vaak 
een grote impact heeft op het geheel van de situatie van de inwoner en zijn huishouden. 
Mensen voelen zich gevangen in hun schulden of penibele financiële situatie en ervaren geen 
ruimte om over andere zaken na te denken of om ze op te pakken. Hoe ondersteunen we onze 
inwoners en zorgen we dat hun financiële situatie gezond blijft of wordt, zodat zij verder 
kunnen met hun leven en wellicht ook andere problemen het hoofd beter kunnen bieden?  
 
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is het wettelijke kader voor het gemeentelijke 
beleid. In 2012 is de wet in werking getreden. De gemeente heeft door de wet een zorgplicht 
gekregen voor de integrale schuldhulpverlening. De wet heeft de basis gelegd voor de 
gemeentelijke schuldhulpverlening met als doelen: 

• het realiseren van integrale schuldhulpverlening;  

• het realiseren van brede toegankelijkheid; 

• het beperken van wacht- en doorlooptijden en 

• het vervullen van de regierol.  
 
De gemeenteraad geeft met dit beleidsplan richting aan de integrale schuldhulpverlening voor 
inwoners. Het college is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan de inwoners en 
voert daarbij het richtinggevende plan uit. We zorgen zo veel als mogelijk voor de aansluiting 
met de uitvoeringspraktijk waarbij de inwoner en zijn leefsysteem centraal staan.  
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2:  Integrale schuldhulpverlening 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrale schuldhulpverlening draait om het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers.  
Dat betekent dat we niet alleen werken aan het oplossen of hanteerbaar maken van het 
schuldenprobleem, maar dat we tegelijkertijd iets doen aan de andere problemen. Het hebben 
van schulden, geldt zoals gezegd, als een van de grote obstakels om actief te participeren in de 
maatschappij. Een werkzoekende naar een project verwijzen heeft weinig zin als de 
deurwaarder zich kan melden met een dreigende huisuitzetting. Minimale voorwaarde is een 
acceptabele en beheersbare financiële situatie. Dat wil niet zeggen dat het hebben van 
schulden een reden is om niet te participeren. Een uitkeringsgerechtigde is zelfs verplicht mee 
te werken aan het wegnemen van arbeidsbelemmeringen en dat kan dus ook het meewerken 
aan schuldregeling betreffen.  
 
Integrale schuldhulpverlening omvat vele vormen van dienst- en hulpverlening zoals: 

• preventie 

• vroegsignalering 

• de minnelijke schuldhulpverlening 

• betalingsregelingen 

• schuldbemiddeling  

• wettelijke schuldsanering na een minnelijk traject (WSNP) 

• budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetcoaching  

• beschermingsbewind 

• herfinanciering 

• dwangakkoord 

• nazorg 
 

De Kredietbank Limburg (KBL) biedt schulddienstverlening aan. Deze dienstverlening richt zich op het  
maximaal haalbaar financieel zelfstandig maken van de inwoner. Dit betekent dat het schuldenvrij 
maken als einddoel wordt losgelaten. De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen maken deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling 
Kredietbank Limburg. 

Integrale schuldhulpverlening is het actief ondersteunen van een inwoner bij het vinden 
van een oplossing voor zijn/haar financiële problemen, maar ook bij het vinden van een 
oplossing voor de eventuele oorzaken hiervan of voor omstandigheden die verhinderen 
dat de financiële problemen kunnen worden opgelost. Integrale schuldhulpverlening 
houdt daarnaast in dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat problematische schulden 
ontstaan (preventie) en terugkeren (nazorg). 
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De maatschappelijke, vrijwillige en private organisaties zoals Partners in Welzijn, Raad en Daad, 
Sociaal Raadslieden, Humanitas en Schuldhulpmaatjes richten zich op bieden van hulp bij 
schulden en hebben een nauwe aansluiting met immateriële hulpverlening.  
 
2.1 Doelstellingen van integrale schuldhulpverlening 
Het is onze sociale opgave om:  

− integrale schuldhulpverlening af te stemmen op de situatie van de inwoner en maatwerk te 
leveren. Het doel van de inzet van de hulp, diensten, activiteiten en/of financiële middelen 
is het zorgen voor financiële zelfredzaamheid van de inwoner. Dit draagt bij aan de 
positieverbetering van mensen met problematische schulden;  

− aan de hand van kenmerken van de inwoner de maximaal haalbare financiële 
zelfredzaamheid (zie tabel ) te bepalen. Door middel van integrale schuldhulpverlening 
verbeteren we de positie en de vaardigheden van inwoners die problematische schulden 
hebben;  

− door het bevorderen van financiële zelfredzaamheid bij te dragen aan de participatie van 
inwoners in de maatschappij. Het bevorderen van participatie is een van de belangrijkste 
opgaven in het sociaal domein van de gemeente. Inwoners moeten kunnen meedoen aan 
het maatschappelijk verkeer. Financiële zelfredzaamheid kan worden gedefinieerd als het 
verantwoord besteden en beheren van inkomen (uit werk of uitkering) zodat 
problematische schulden worden voorkomen.  

 
Tabel: De verschillende stadia van zelfredzaamheid op het leefdomein financiën.  
 

DOMEIN FINANCIËN  
Actuele problematiek 

 
Geen inkomsten. Hoge, groeiende schulden. 

Niet zelfredzaam Onvoldoende inkomsten en/of spontaan of ongepast 
uitgeven. Groeiende schulden. 
 

Beperkt zelfredzaam Komt met inkomsten aan basis behoeften tegemoet 
en/of gepast uitgeven. Eventuele schulden zijn ten minste 
stabiel en/of bewindvoering/Inkomensbeheer. 
 

Voldoende zelfredzaam Komt aan basis behoeften tegemoet zonder uitkering. 
Beheert eventuele schulden zelf en deze verminderen. 
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Volledig zelfredzaam Inkomsten zijn ruim voldoende, goed financieel beheer. 
Heeft met inkomen mogelijkheid om te sparen. 
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2.2 Effectieve en duurzame bestrijding van schuldenproblematiek 
Stabilisatie is het creëren van financiële stabiliteit en rust. Voorkomen moet worden dat de 
schulden (verder) escaleren, dit betekent dat er geen crisissituaties ontstaan. De volgende 
instrumenten zetten we in om stabilisatie te bereiken.  
 
Flankerende hulp  
Een belangrijk uitgangspunt van de Wgs is dat de schuldhulpverlening een integraal karakter 
heeft. Vaak is het nodig dat de inwoner naast de aanpak van de schulden ook werkt aan het 
wegnemen van belemmeringen die een oplossing voor de schuldenproblematiek in de weg 
staan. Ondersteuning hierbij kan een voorwaarde zijn om het oplossen van schulden succesvol 
te laten verlopen. De uitvoering voor dit type hulpvragen ligt over het algemeen bij het 
algemeen maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, 
vrijwilligersorganisaties of overige (psychosociale) hulpverlening.  
 
Budgetbeheer  
Zowel bij het voorkomen als bij het stabiliseren en oplossen van schulden is budgetbeheer een 
belangrijk instrument. We zetten die in om zeker te stellen dat een inwoner aan zijn lopende 
verplichtingen voldoet. In combinatie met budgetcoaching of begeleiding werkt de inwoner aan 
het op een verantwoorde manier omgaan met geld.  
 
Beschermingsbewind  
Om gebruik te kunnen maken van de hulp van een bewindvoerder moet de kantonrechter daar 
eerst zijn toestemming voor geven. Vanaf het moment dat een persoon onder bewind gesteld 
is, mag deze niet meer zelf beslissen over wat er met zijn geld gebeurt. Kenmerkend bij deze 
vorm van vrijwillige bewindvoering is dat er geen eindtermijn aan is verbonden. Dit staat haaks 
op de doelstelling om inwoners naar zelfredzaamheid te brengen zodat hij/zij zelf in staat is om 
zaken, ook financieel, zelf te regelen. De kosten van bewindvoering worden in het algemeen via 
de bijzondere bijstand vergoed.  
 
Schulden oplossen is het geven van een schuldenvrije toekomst aan de inwoner. Indien we 
hiervoor de schuldbemiddeling of het saneringskrediet inzetten, moet we een oplossing voor de 
schulden realiseren die binnen een termijn van maximaal 36 maanden afgerond is. Onder het 
oplossen van schulden valt ook het helpen en beantwoorden van de financiële hulpvragen. 
Deze vragen lopen sterk uiteen. Het kan hierbij gaan om het treffen van een schuldenregeling, 
het afgeven van verklaringen op grond van de faillissementswet of herfinanciering.  
 
De inwoner kan met deze vragen terecht bij de KBL. Een aanmelding bij de KBL kan de inwoner 
zelf doen maar ook andere partijen die betrokken zijn bij de inwoner kunnen hiervoor contact 
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opnemen. Denk hierbij aan algemeen maatschappelijk werk, Veiligheidshuis, zorginstellingen en 
de gemeente. 
 
De KBL brengt in kaart wat er nodig is om de situatie in eerste instantie stabiel te krijgen en op 
termijn op te lossen. Dit leidt tot een plan van aanpak waarin de afspraken tussen de cliënt en 
de KBL zijn vastgelegd. De KBL werkt onder andere samen met organisaties zoals Raad en Daad 
en Humanitas om de administratie en/of aanvraag op orde te krijgen.  
 
Indien de schuldeisers niet mee willen werken aan een oplossing binnen het minnelijke traject, 
kan de persoon met schulden een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen 
(WSNP) door daartoe een verzoek in te dienen bij de rechtbank. De WSNP richt zich echter puur 
op de schulden en niet op de flankerende hulp terwijl de inwoner daar wel baat bij kan hebben. 
In het kader van de integrale schuldhulpverlening wordt een inwoner die is toegelaten tot de 
WSNP niet per definitief uitgesloten van de gemeentelijke dienstverlening. 
 
Preventie is niet alleen het voorkomen dat inwoners schulden maken door ze te leren bewust om 
te gaan met financiële verplichtingen. Ook nazorg is preventie omdat deze is bedoeld voor 
mensen die al eerder in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen en waar dient 
te worden voorkomen dat er opnieuw problematische schulden worden opgebouwd. Met 
vroegsignalering worden betalingsachterstanden en andere schulden gesignaleerd waardoor 
een problematisch schuld kan worden voorkomen.  
 
Bewustwording is de rode draad. Inwoners moeten zich bewust zijn van de waarde van geld en 
van de gevolgen van het aangaan van financiële verplichtingen. Een belangrijk onderdeel van 
preventie is het verkrijgen en behouden van werk, omdat dit het inkomen op peil houdt of 
verbetert. Een van de uitdagingen is om te voorkomen dat mensen die al eerder in een 
problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen opnieuw (problematische) schulden 
ontstaan. Door gebruik te maken van vroegtijdige signalen kunnen we voorkomen dat schulden 
(wederom) problematisch worden.  
 
De afgelopen jaren heeft de gemeente in samenwerking met de KBL diverse activiteiten 
ontwikkeld op het gebied van preventie zoals voorlichtingsprojecten op scholen, 
groepscursussen, groepsintakes en deskundigheidsbevordering. Daarnaast worden in het 
Participatiehuis workshops georganiseerd waarin naast onderwerpen als persoonlijke 
verzorging en sociale activering ook omgaan met geld wordt behandeld.  
 
De gemeente werkt op basis van een convenant of overeenkomst samen met verschillende 
partners. Dit betreft het voorkomen van uithuiszettingen, water- en energieafsluitingen en 
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vroegtijdige signalen van betalingsachterstanden. Met inwoners die zich in een bedreigende 
situatie bevinden, zoals bij uithuiszetting of afsluiting, gaat de KBL binnen drie werkdagen na 
melding of constatering het gesprek aan.  
 
Naast de mogelijke inzet van de KBL bij preventie, vroegsignalering en nazorg hebben ook de 
maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties een taak in de keten van de schuldhulpverlening. 
Vrijwilligers ondersteunen professionals in het schuldhulpverleningsproces.  
 
2.3 Wachttijd  
De raad stelt, conform de Wgs, de wachttijd vast en hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met 
inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven. Wachttijd is het maximaal aantal weken 
waarbinnen het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld wordt gevoerd. 
In onze gemeente vindt binnen vier weken het eerste gesprek plaats. Indien er sprake is van 
een bedreigende situatie vindt binnen drie werkdagen het eerste gesprek plaats waarin de 
hulpvraag wordt vastgesteld. Onder bedreigende situatie wordt verstaan gedwongen 
woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, of water of opzegging dan 
wel ontbinding van de zorgverzekering. Van belang is ook dat de inwoner inzicht heeft en krijgt 
over het aantal weken tussen het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld en het 
bereiken van een resultaat.  
 
Gezinnen met minderjarige kinderen  
Gezinnen met inwonende minderjarige kinderen en schulden krijgen voorrang als ze zich 
aanmelden voor schuldhulpverlening. Specifieke aandacht gaat uit naar de sociaal-
maatschappelijke situatie van het gezin.  
 
2.4 Regie- en sturingsopgave  
Bij de uitvoering van de integrale schuldhulpverlening is het van belang dat één organisatie 
zoveel mogelijk de regie heeft waardoor de problemen van de inwoner in onderlinge 
samenhang worden bezien. De gemeente werkt aan het verbinden en versterken met andere 
beleidsterreinen en organisaties. Denk hierbij aan zorg (wmo, verslaving, gezondheid),  
re-integratie (werkloosheid, arbeidsmarkt), openbare orde (criminaliteit), welzijn (psychosociale 
hulpverlening), jeugd en onderwijs (preventie) en minimabeleid (tegengaan niet-gebruik). Om 
invulling te geven aan de rol van regisseur maakt de gemeente kwantitatieve en kwalitatieve 
afspraken. Hierbij dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de 
verantwoordelijkheden van de uitvoering en de beleidsverantwoordelijkheid. De 
sturingsopgave komt tot uiting in de zin van een duidelijke opdracht en een duidelijk 
verantwoordingskader zonder dat deze belemmerend werkt. We geven ruimte aan de 
professionaliteit en de creativiteit zodat de verantwoordelijkheid gedeeld wordt.  
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De gemeente is de regievoerder. In het openbaar bestuur is regie de wijze van uitvoeren van 
publieke taken onder toezicht en voor rekening van de opdrachtgever. Regie kan worden 
omschreven als het zodanig sturen, faciliteren en stimuleren van de uitvoerende organisatie(s) 
dat zij optimaal presenteren. Regie wordt op verschillende niveaus gevoerd.  
 
De gemeenteraad voert regie op het strategische beleid. Dit beleid is gericht op de langere 
termijn en hierin staat de sociale opgave centraal. De gemeenteraad vult deze rol in door het 
vaststellen van dit beleidsplan. 
 
Het college voert regie op het tactisch beleid. Dit beleid gericht op een kortere termijn en 
behelst speerpunten en doelgroepen. Uitwerking van het tactisch beleid vindt plaats in 
beleidsregels, begrotingen, jaarrekeningen en jaarverslagen. De beleidsdoelen worden vertaald 
in afspraken met de KBL. Hierover verantwoordt het college zich richting de gemeenteraad. Het 
college sluit jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst met de KBL. Daarnaast worden onder 
meer afspraken gemaakt met maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties die ondersteuning 
bieden aan inwoners en professionals.  
 
De Kredietbank Limburg voert regie over het uitvoeringsbeleid. Dit beleid richt zich op het 
individu. KBL is een gemeenschappelijke regeling (GR). De deelnemende gemeenten hebben 
groot belang bij het goed functioneren van deze organisatie. Als opdrachtgever heeft de 
gemeente er belang bij dat de KBL de prestaties levert die aansluiten aan het eigen doel van de 
gemeente. Als GR-lid heeft de gemeente er belang bij dat de KBL levensvatbaar is en de 
bedrijfsvoering op orde heeft. De gemeente heeft direct invloed op het functioneren van de 
KBL doordat het college vertegenwoordigd is in het algemeen- en dagelijks bestuur van de KBL.  
Naast dat de KBL een GR is onderscheidt het zich ten opzichte van andere 
uitvoeringsorganisaties doordat de KBL direct een oplossing kan bieden voor de 
schuldenproblematiek. Sinds 2005 is de KBL het gezicht op het terrein van integrale 
schuldhulpverlening voor de gemeente. Ook is de KBL, in de zin van artikel 15 Participatiewet, 
een voorliggende voorziening die toereikend en passend is.  
Met de KBL wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst 
zijn de diensten, activiteiten en hoeveelheden opgenomen. De bepaling van deze variabelen is 
afhankelijk van de middelen die de Raad beschikbaar stelt, door ervaringscijfers en door de 
wijze waarop de KBL haar diensten en activiteiten prijst en vormgeeft. Dit vereist een intensief 
en constant overleg tussen de gemeente en de KBL.  
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3:  Richtingwijzer  
De afgelopen periode kenmerkt zich door de vele veranderingen in het sociaal domein waarin 
de economische crisis ook een bepalende factor is geweest. De gemeente heeft in deze periode 
haar regierol versterkt, is meer integraal gaan werken en maakt gebruik van het brede pakket 
aan schulddienst- en hulpverlening. Zij heeft veel aandacht voor preventie en vroegsignalering. 
Dit neemt niet weg dat op sommige punten verbetering kan en moet plaatsvinden. Het aantal 
mensen met (risico op) problematische schulden is namelijk ondanks de aantrekkende 
economie toegenomen. Dit zien we ook terug in de nog altijd stijgende uitgaven bijzondere 
bijstand voor bewindvoering. Er is sprake van complexere en hogere schulden en ook 
huizenbezitters en ZZP’ers wenden zich vaker tot de schuldhulpverlening. 
 
Uitgangspunt is dat onze inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële beslissingen en 
voor de nakoming van hun verplichtingen. De complexiteit van de samenleving met de 
toenemende digitalisering maakt dat bepaalde mensen het op eigen kracht niet redt en 
duurzame ondersteuning nodig heeft bij het beheer van hun financiën.  
 
We richten ons op het verbeteren van de toegang tot schuldhulpverlening en de integrale 
aanpak van de problematiek door:  

Bevorderen van 
professionaliteit 

• De juiste persoon op de juiste plek met aandacht voor wat de 
hulpvrager echt nodig heeft. Er wordt maatwerk geleverd.  

• Het optimaal benutten van de ruimte in de wet is mogelijk als 
verdiepende en bredere kennis wordt opgedaan. Het bevordert de 
toegang en de integrale aanpak.  

• De Kredietbank Limburg en andere partners zoals het NIBUD 
kunnen de professionaliteit bevorderen en zorgen dat deze 
behouden blijft.  

Brede toegankelijkheid • Uitgesloten zijn diegenen opgenomen in de Wgs.  
• De gemeente draagt zorg voor verbetering van schuldhulpverlening 

aan de poort. De ingezette hulp- of dienstverlening moet leiden tot 
een duurzame oplossing.  

• Ministerie SZW kan door middel van wetsvoorstel eventuele 
blokkades opheffen.  
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Meten is weten  • Registratie en beschikbaarheid van gegevens.  
• Inzicht is noodzakelijk voor sturing op kwaliteit en effectiviteit van 

de integrale schuldhulpverlening. 
• Gemeente, Kredietbank Limburg en maatschappelijke organisaties 

dragen zorg voor adequate registratie en beschikbaarstelling van 
gegevens.  

Maatschappelijk effect  • Het inzetten van de beschikbare, toereikende en passende hulp 
en/of diensten vanuit integraliteit met als doel financiële 
zelfredzaamheid en verhoogde participatie. 

• Inzicht in het maatschappelijk effect is nodig om bij te sturen. 
• Gemeente, Kredietbank Limburg en maatschappelijke organisaties 

laten zien in welke mate integrale schuldhulpverlening bijdraagt aan 
participatie. 

  

Vermindering van 
onder 
bewindstellingen op 
grond van verkwisting 
of problematische 
schulden 

• Aan vrijwillige bewindvoering is geen termijn verbonden. Dit staat 
haaks op de doelstelling om de inwoner naar zelfredzaamheid te 
brengen zodat deze zelf in staat is om zaken te regelen.  

• Inzicht in de doelgroep onder bewind gestelde inwoners met een 
uitkering op grond van de Participatiewet. Dit is nodig om de 
financiële zelfredzaamheid van de inwoner te bepalen.  

• Gemeente gaat (afhankelijk van uitkomsten plan van aanpak) 
verzoek tot opheffing bewind instellen voor specifiek geselecteerde 
inwoners  
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4:  Resultaten en verantwoording  
Via de P&C-cyclus verloopt de verantwoording aan de Raad over de integrale 
schuldhulpverlening in samenhang met de andere beleidsterreinen. Door middel van resultaat-
indicatoren wordt het beleid van de gemeente getoetst en kan de uitvoering van de integrale 
schuldhulpverlening worden beoordeeld. De indicatoren zijn door het college gekwantificeerd 
en worden benoemd in de begroting en jaarrekening.  
 
Op uitvoeringsniveau worden de resultaten gekwantificeerd in de dienstverlenings-
overeenkomst. De KBL factureert maandelijks en levert daarbij een overzicht van diensten, 
activiteiten en aantallen. Op basis van de managementinformatie, kwartaalrapportages en 
afstemmingsoverleg wordt door Sociale Zaken beoordeeld of de gestelde doelen op 
uitvoeringsniveau worden behaald. Door de regelmaat van de informatietoelevering en de 
korte lijnen tussen de gemeente en de KBL kan en wordt direct gestuurd. De KBL wordt 
verantwoord als verbonden partij.  
 
Daarnaast zijn de genoemde ontwikkelrichtingen en beleidsaccenten als doelen en resultaten in 
de begroting opgenomen, zodat deze ook via de bestaande P&C-cyclus gemonitord kunnen 
worden. De resultaten worden gemeten aan de hand van onderstaande indicatoren. Daarnaast 
wordt de waarde van het maatschappelijk effect van deze indicatoren afgeleid.  
 

− Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening  
− Aantal intakes 
− Aantal groepsbijeenkomsten schuldhulpverlening van de KBL 
− Aantal burgers dat gebruik maakt van schuldhulpverlening door de KBL 
− Aantal burgers dat gebruik maakt van de instrumenten voor preventie 
− Aantal burgers dat gebruik maakt van instrumenten voor vroegsignalering 
− Aantal burgers dat gebruik maakt van budgetbeheer en van bewindvoering 
− Aantal sociale kredietverleningen 
− Aantal uren spreekuur op locatie en inloopspreekuur  
− Aantal uren uitvoeringsoverleg  
− Maximale wachttijd 
− Maximale wachttijd bij crisis 
− Doorlooptijd  
− Aantal crisissituaties  
− Aantal recidivegevallen 
− Uitvalpercentage 
− Geslaagde crisisinterventies  
− Geslaagde minnelijke trajecten 
− Geslaagde WSNP trajecten 
− Aantal verwijzingen naar ketenpartners 



  

Inkomensondersteuning    

Bijzondere bijstand  

 

Bijzondere bijstand is bedoeld voor degene die onvoldoende geld 

heeft om in bijzondere omstandigheden, noodzakelijke uitgaven te 

bekostigen. Deze regeling is bij uitstek geschikt om in individuele 

omstandigheden maatwerk te bieden. Maatwerk is het sleutelwoord 

als we bijzondere bijstand verlenen en inkomensondersteunende 

instrumenten inzetten.  

Individuele 

inkomenstoeslag  

 

De individuele inkomenstoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. 

Het is een inkomensondersteunende maatregel voor personen tot de 

AOW gerechtigde leeftijd die langdurig van een laag inkomen rond 

moeten komen.  

Individuele studietoeslag 

 

De individuele studietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Het 

is een inkomensondersteunende maatregel voor mensen van wie is 

vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. 

Mensen met een arbeidshandicap hebben volgens de regering een 

extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de 

drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later 

lager is. Het afronden van een studie versterkt de positie op de 

arbeidsmarkt.  

Armoedebestrijding onder 

kinderen 

Om de actieve deelname in de samenleving van kinderen in 

armoedesituaties te bevorderen wordt de Voor-Kidsregeling 

uitgevoerd. Participatie door kinderen op het gebied van school, sport 

en cultuur. In deze regeling werken we met zogenaamde 

waardecoupons; hiermee garanderen we dat de verstrekkingen 

worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. In aanvulling op deze 

regeling wordt samengewerkt met de Stichting Leergeld, het 

Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. 

 



  

 

 

Regeling Tegemoetkoming 

Zorgkosten 

Naar aanleiding van de individualisering van de bijzondere bijstand en 

de overheveling van het rijksbudget voor de Wet Tegemoetkoming 

Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) en de Compensatie Eigen 

Risico (CER) naar de gemeente, heeft het college als 

inkomensondersteunende maatregel de Regeling Tegemoetkoming 

Zorgkosten vastgesteld. Inwoners behorend tot de doelgroep 

ontvangen een bedrag van €150,- per jaar. 

Mijn Benefitspas Een kortingspas voor minima met een inkomen tot 110%. Kortingen 

zijn deels voor participatie bevorderende activiteiten.  

Collectieve ziektekosten 

verzekering voor minima  

De collectieve ziektekostenverzekering is een vorm van categoriale 

bijzondere bijstand voor minima met een inkomen tot 150%. Het gaat 

om één soort polis inclusief de aanvullende verzekering.  Er is een 

behoorlijk aantal kostensoorten onder de verzekering gebracht 

alsmede het eigen risico en de eigen bijdragen. De verzekering geldt 

als voorliggende voorziening.  

Tegemoetkoming in 

aanvulling op de 

kinderopvangtoeslag  

Kosten van de kinderopvang aan de zogeheten doelgroep-ouders 

vergoeden we deels omdat het bijdraagt aan hun participatie. Zij 

volgen namelijk een traject naar werk, studie of inburgeringscursus. 

Gezien het belang van het welslagen van trajecten wordt deze 

tegemoetkoming verstrekt. 



 

 Doorlopende Cliëntlijn  

Eerste screening    Praktijkassesment 
Loonwaarde 0-100%   Loonwaarde 50-80% 

Regulier Werk  
 Loonwaarde 80-100%  

Werken naar Vermogen 
 Loonwaarde 50-80% én 20-50% 

Sociale Activering 
Loonwaarde 20-50% 

Tijdelijk Ontheven 

Werkgevers 
ServicePunt 

Uitkeringsaanvraag en toetsing 

Bekend  

Nieuwe aanvrager  

Multiproblematiek 
 Loonwaarde 0-20% 
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Verordening maatschappelijke ondersteuning Sittard-Geleen 2017 

De raad van de gemeente Sittard-Geleen ; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juli 2016 en nummer 
XX; 
gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 
2.3.6, vierde lid, en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 
gezien het advies van Wmo adviesraad; 
overwegende dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven 
inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven; dat van burgers verwacht mag worden dat zij 
elkaar daarin naar vermogen bijstaan; dat burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun 
omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep 
moeten kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen 
leefomgeving kunnen blijven wonen; dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering 
van het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet met betrekking tot de ondersteuning bij 
de versterking van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met 
chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang, en dat het 
noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met 
een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve 
samenleving; 
besluit vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Sittard-Geleen 2017 
 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

 
Lid 1. Aanbieder 
Natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is een algemene voorziening 
of een maatwerkvoorziening te leveren; 
 
Lid 2. Aanvraag:  
Een verzoek van een cliënt om een besluit te nemen. 
 
Lid 3. Algemeen gebruikelijke voorziening 
Een voorziening die niet speciaal is bedoeld voor mensen met een beperking en die algemeen 
verkrijgbaar is en niet of niet veel duurder is dan vergelijkbare producten. 
 
Lid 4. Algemene voorziening  
Aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, 
persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op 
maatschappelijke ondersteuning;  
 
Lid 5. Andere voorziening  
Een voorziening anders dan in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
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Lid 6. Begeleiding 
Activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo 
lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven wonen; 
 
Lid 7. Bijdrage  
Een bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4, eerste lid, van de wet; 
 
Lid 8. Cliënt 
Persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een maatwerkvoorziening of 
persoonsgebonden budget is verstrekt of door of namens wie een melding is gedaan als bedoeld in 
artikel 2.3.2, eerste lid; 
 
Lid 9. Cliëntondersteuning 
Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan 
het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal 
mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, 
zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen; 
 
Lid 10. Gebruikelijke hulp 
Hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de 
echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten; 
 
Lid 11. Gesprek 
Een gesprek in het kader van het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet; 
 
Lid 12. Hulpvraag  
Behoefte aan maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet; 
 
Lid 13. Maatschappelijke ondersteuning:  
1°. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid 
van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en 
leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, 
2°. ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met 
chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, 
3°. bieden van beschermd wonen en opvang;  
 
Lid 14. Maatwerkvoorziening 
Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van 
diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen: 
1°. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter 
ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen, 
2°. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede 
hulpmiddelen en andere maatregelen, 
3°. ten behoeve van beschermd wonen en opvang; 
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Lid 15. Mantelzorg 
Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het 
opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de 
Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie 
en niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep;  
 
Lid 16. Melding 
Een schriftelijke of elektronische melding aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van 
de wet; 
 
Lid 17. Participatie  
Deelnemen aan het maatschappelijke verkeer; 
 
Lid 18. PGB  
Persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 1.1.1 van de wet; bedrag waaruit namens het 
college betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere 
maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft 
betrokken; 
 
Lid 19. Sociaal netwerk 
Personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt;  
 
Lid 20. Vertegenwoordiger 
Persoon of rechtspersoon die een cliënt vertegenwoordigt die niet in staat kan worden geacht tot 
een redelijke waardering van zijn belangen ter zake; 
 
Lid 21. Voorliggende voorziening  
Algemene voorziening of andere voorziening waarmee aan de hulpvraag wordt tegemoetgekomen; 
 
Lid 22. Voorziening 
Algemene voorziening of maatwerkvoorziening;  
 
Lid 23. Wet 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 
 
Lid 24. Zelfredzaamheid 
In staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het 
voeren van een gestructureerd huishouden. 
 

Artikel 2. Melding hulpvraag 

Lid 1. Een hulpvraag kan schriftelijk of elektronisch door of namens een cliënt bij het college worden 
gemeld. 
Lid 2. Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk. 
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Lid 3. Bij de bevestiging van ontvangst wordt de cliënt tevens geïnformeerd over rechten, plichten en 
gang van zaken. 
  

Artikel 3. Cliëntondersteuning 

Lid 1. Het college wijst de cliënt voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet, 
op de mogelijkheid gebruik te maken van cliëntondersteuning. 
Lid 2. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op kostenloze 
cliëntondersteuning, waarbij het belang van de cliënt uitgangspunt is. 
 

Artikel 4. Vooronderzoek; indienen persoonlijk plan 

Lid 1. Het college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet, 
van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de cliënt en zijn situatie en maakt zo spoedig 
mogelijk met hem een afspraak voor een gesprek.  
Lid 2. Voor het gesprek verschaft de cliënt het college alle overige gegevens en bescheiden die naar 
het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de 
beschikking kan krijgen. De cliënt verstrekt in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage. 
Lid 3. Als de cliënt genoegzaam bekend is bij de gemeente, kan het college in overeenstemming met 
de cliënt afzien van een vooronderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid. 
Lid 4. Het college brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om een persoonlijk plan als 
bedoeld in artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet op te stellen en stelt hem gedurende zeven dagen na 
de melding in de gelegenheid het plan te overhandigen.  
 

Artikel 5. Gesprek 

Lid 1. Het college onderzoekt in een gesprek tussen de door het college aangewezen deskundige en 
de degene door of namens wie de melding is gedaan, dan wel diens vertegenwoordiger en waar 
mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers en desgewenst familie: 

a. de behoeften, persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliënt; 
b. het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning; 
c. de mogelijkheid om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp zijn zelfredzaamheid of zijn 

participatie te verbeteren of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang. 
d. de mogelijkheid om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociaal netwerk te 

komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie of te voorzien in zijn 
behoefte aan beschermd wonen of opvang. 

e. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt; 
f. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening, zoals bedoeld in 

artikel 2.1.2 van de wet, of door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten te 
komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of te voorkomen dat hij 
een beroep moet doen op een maatwerkvoorziening; 

g. de mogelijkheden om door middel van voorliggende voorzieningen of door samen met 
zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en andere 
partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk 
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en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening en zo te 
voorzien in de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning; 

h. de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening te verstrekken; 
i. in hoever een bijdrage in de kosten zoals vermeld in artikel 2.1.4 van de wet voor de cliënt 

van toepassing is, en 
j. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de cliënt in 

begrijpelijke bewoordingen wordt ingelicht over de gevolgen van die keuze.  
Lid 2. Als de cliënt een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 4, vierde lid, aan het college heeft 
overhandigd, betrekt het college dat plan bij het onderzoek, bedoeld in het eerste lid. 
Lid 3. Het college informeert de cliënt over de gang van zaken bij het gesprek, diens rechten en 
plichten en de vervolgprocedure en vraagt de cliënt toestemming om zijn persoonsgegevens te 
verwerken.  
Lid 4. Als de hulpvraag genoegzaam bekend is, kan het college onverminderd het bepaalde in artikel 
2.3.2 van de wet, in overleg met de cliënt afzien van een gesprek. 
 

Artikel 6. Verslag 

Lid 1. Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van het gesprek. 
Lid 2. Uiterlijk 6 weken na ontvangst melding verstrekt het college aan de cliënt een verslag van de 
uitkomsten van het gesprek.  
Lid 3. Opmerkingen of latere aanvullingen van de cliënt worden aan het verslag toegevoegd.  
 

Artikel 7. Aanvraag 

Lid 1. Een cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger kan een aanvraag om een 
maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het college.  
Lid 2. Een aanvraag wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld 
aanvraagformulier. 
Lid 3. Het college kan een ondertekend verslag van het gesprek aanmerken als aanvraag als de cliënt 
dat op het verslag heeft aangegeven. 
 

Artikel 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening  

Lid 1. Het college neemt het verslag van het gesprek als uitgangspunt voor de beoordeling van een 
aanvraag om een maatwerkvoorziening. 
Lid 2. Een cliënt komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening: 

a. ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die de cliënt 
ondervindt, voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het college niet op 
eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit 
zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen of 
algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, 
rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek, een passende 
bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot 
zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven, en 
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b. ter compensatie van de problemen bij het zich handhaven in de samenleving van de cliënt 
met psychische of psychosociale problemen en de cliënt die de thuissituatie heeft verlaten, 
al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, voor 
zover de cliënt deze problemen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met 
gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk 
dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De 
maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 5 
bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de cliënt 
aan beschermd wonen of opvang en aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in 
staat wordt gesteld zo zich snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving. 

Lid 3. Ten aanzien van een maatwerkvoorziening met betrekking tot zelfredzaamheid en participatie 
geldt dat een cliënt alleen voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt als: 

a. de noodzaak tot ondersteuning voor de cliënt redelijkerwijs niet vermijdbaar was; 
b. de voorziening voorzienbaar was, maar van de cliënt redelijkerwijs niet verwacht kon worden 

maatregelen te hebben getroffen die de hulpvraag overbodig had gemaakt; 
c. er sprake is van een langdurige noodzaak tenzij kortdurende hulp bij het huishouden, 

kortdurend verblijf en/ of kortdurende begeleiding leidt tot het verbeteren van de 
participatie en zelfredzaamheid;  

d.  de cliënt woonachtig is in de gemeente Sittard-Geleen, tenzij de cliënt een beroep doet op 
beschermd wonen of opvang. 

e. Er sprake is van beperkingen, (chronische) psychische en/of psychosociale problemen die de 
zelfredzaamheid en participatie belemmeren.  

Lid 4. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het college 
verstrekte voorziening, wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte voorziening technisch is 
afgeschreven,  

a. tenzij de eerder verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die 
niet aan de cliënt zijn toe te rekenen;  

b. tenzij de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten, of  
c. als de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing biedt voor de behoefte van de 

cliënt aan maatschappelijke ondersteuning. 
Lid 5. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst adequate 
voorziening. 
 

Artikel 9. Advisering 

Lid 1. Het college kan een door hem daartoe aangewezen adviesinstantie om advies vragen als het 
dit van belang acht voor de beoordeling van de aanvraag om een maatwerkvoorziening. 
 

Artikel 10. Inhoud beschikking  

Lid 1. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt in ieder geval 
aangegeven of deze als voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt en wordt tevens aangegeven 
hoe bezwaar tegen de beschikking kan worden gemaakt. 
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Lid 2. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in natura wordt in de beschikking in ieder 
geval vastgelegd: 

a. welke de te verstrekken voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is; 
b. wat de ingangsdatum en indien van toepassing wat de duur van de verstrekking is; 
c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en indien van toepassing, en 
d. welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn. 

Lid 3. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb wordt in de 
beschikking in ieder geval vastgelegd: 

a. voor welk resultaat het pgb kan worden aangewend; 
b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb; 
c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen; 
d. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld, en 
e. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb. 

Lid 4. Als sprake is van een te betalen bijdrage wordt de cliënt daarover in de beschikking 
geïnformeerd. 
 

Artikel 11. Regels voor pgb 

Lid 1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6 van de wet. 
Lid 2. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de wet verstrekt het college geen pgb 
voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand aan de 
indiening van de aanvraag heeft gemaakt en niet meer is na te gaan of de ingekochte voorziening 
noodzakelijk was. 
Lid 3: De hoogte van het pgb wordt bepaald aan de hand van de hoogte van het maximum van de 
kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst-adequate voorziening in natura en is 
toereikend voor de aanschaf daarvan, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor 
onderhoud en verzekering.  
Lid 4. Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de hoogte van een pgb wordt 
vastgesteld. 
Lid 5. Het college bepaalt bij nadere regeling onder welke voorwaarden een persoon aan wie een pgb 
wordt verstrekt de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en/ of 
andere maatregelen te betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.  
Lid 6. Een persoon kan niet in aanmerking komen voor een pgb indien er een kortdurende 
ondersteuningsbehoefte van drie maanden of minder bestaat. 
 

Artikel 12. Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene 
voorzieningen  

Lid 1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd: 
a. voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning, en, 
b. voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, overeenkomstig het Besluit maatschappelijke 

ondersteuning, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn 
echtgenoot. 

Uitgangspunt is hierbij dat aangaande maatwerkvoorzieningen de maximale eigen bijdrage wordt 
geïnd.  
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Lid 2. Het college kan bij nadere regeling bepalen: 
a. voor welke algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, de cliënt een bijdrage is 

verschuldigd en/of er voor specifieke doelgroepen een kortingspercentage gehandhaafd kan 
worden 

b. wat per soort algemene voorziening de hoogte van deze bijdrage is; en 
c. dat de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een 

woningaanpassing voor een minderjarige is verschuldigd door de onderhoudsplichtige 
ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder 
samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt. 

Lid 3. Het college bepaalt bij nadere regeling:  
a. op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening en pgb wordt bepaald, en 
b. door welke andere instantie dan het CAK in de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, 

de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of pgb worden vastgesteld en geïnd. 
 

Artikel 13. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning 

Lid 1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de 
deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door: 

a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt; 
b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg en ondersteuning; 
c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het 

leveren van voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele standaard; 
Lid 2. Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen worden gesteld aan de 
kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten 
daaronder begrepen. 
Lid 3. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van deze 
eisen door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks cliënt-ervaringsonderzoek, en het 
zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren van de geleverde voorzieningen. 
 

Artikel 14. Meldingsregeling calamiteiten en geweld    

Lid 1. Het college treft een regeling voor het melden van calamiteiten en geweldsincidenten bij de 
verstrekking van een voorziening door een aanbieder en wijst een toezichthoudend ambtenaar aan. 
Lid 2.  De toezichthoudend ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1, van de wet, doet onderzoek naar de 
calamiteiten en geweldsincidenten en adviseert het college over het voorkomen van verdere 
calamiteiten en het bestrijden van geweld. 
Lid 3.  Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden van 
calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
 

Artikel 15. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering 

Lid 1. Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet doet een cliënt aan het college op verzoek of onverwijld 
uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs 
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duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing als bedoeld 
in artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet. 
Lid 2. Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan het college een beslissing als bedoeld in artikel 
2.3.5 of 2.3.6 van de wet herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat: 

a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of 
volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid; 

b. de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het pgb is aangewezen; 
c. de maatwerkvoorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten; 
d. de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het pgb verbonden 

voorwaarden, of 
e. de cliënt de maatwerkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebruikt. 
f. de cliënt niet verantwoord gebruik maakt van de maatwerkvoorziening. 

Lid 3. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen 3 
maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de 
verlening heeft plaatsgevonden. 
Lid 4. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de 
verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt opzettelijk heeft plaatsgevonden, 
kan het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, 
geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening 
of het ten onrechte genoten pgb. 
Lid 5. Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze 
voorziening worden teruggevorderd. 
Lid 6. Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze 
voorziening worden teruggevorderd. 
Lid 7. Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet 
steekproefsgewijs, de bestedingen van pgb’s en het gebruik van maatwerkvoorziening. 
 

Artikel 16. Jaarlijkse waardering mantelzorgers  

De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat uit een 
geldbedrag. Het college bepaalt bij nadere regeling de invulling van de blijk van waardering.  
 

Artikel 17. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden  

Lid 1. Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van 
de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren diensten, in ieder geval rekening met: 

a. de aard en omvang van de te verrichten taken; 
b.  een redelijke toeslag voor overheadkosten; 
c.  een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg van 

verlof, ziekte, scholing en werkoverleg; 
d. kosten voor bijscholing van het personeel; 

Lid 2. Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van 
de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren overige voorzieningen, in ieder geval 
rekening met: 

a. de marktprijs van de voorziening, en 
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b. de eventuele extra taken die in verband met de voorziening van de leverancier worden 
gevraagd, zoals: 

1o. aanmeten, leveren en plaatsen van de voorziening; 
2o. instructie over het gebruik van de voorziening 
3o. onderhoud van de voorziening, en 
4°. verplichte deelname in bepaalde samenwerkingsverbanden (bijv. sociaal wijkteams).  

 

Artikel 18. Klachtregeling  

Lid 1. Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien 
van alle maatwerkvoorzieningen . 
Lid 2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de 
klachtregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders, en een jaarlijks 
cliënt-ervaringsonderzoek. 
Lid 3. De zorgvrager stelt onverwijld het college in kennis van het indienen van een klacht en over de 
afwikkeling ervan. 
 

Artikel 19. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning 

Lid 1. Aanbieders van een maatwerkvoorziening in de vorm van  dienstverlening  stellen een regeling 
vast voor de medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder welke 
voor de gebruikers van belang zijn. 
Lid 2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de 
medezeggenschapsregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders en een 
jaarlijks cliënt-ervaringsonderzoek. 
 

Artikel 20. Betrekken van ingezetenen bij het beleid  

Lid 1. Het college betrekt ingezetenen van de gemeente, waaronder in ieder geval cliënten of hun 
vertegenwoordigers, bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke 
ondersteuning, overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met 
betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt verleend. 
Lid 2. Het college stelt ingezetenen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid 
betreffende maatschappelijke ondersteuning te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming 
over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende maatschappelijke ondersteuning, en voorziet 
hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen. 
Lid 3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij 
onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een 
adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning. 
Lid 4. Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het tweede en derde lid. 
 

Artikel 21. Hardheidsclausule 

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de 
bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van 
overwegende aard leidt. 
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Artikel 22. Indexering 

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening en het op deze 
verordening berustende Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard-Geleen geldende 
bedragen verhogen of verlagen aan de hand van de prijsindex voor de gezinsconsumptie volgens het 
CBS. 
 

Artikel 23. Evaluatie 

Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt geëvalueerd. Indien de evaluatie daartoe 
aanleiding geeft wordt het beleid vervolgens aangepast. Het college zendt hiertoe via de normale P 
en C cyclus aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de 
verordening in de praktijk.   
 

Artikel 24. Intrekking oude verordening en overgangsrecht 

Lid 1. De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Sittard-Geleen 2015 wordt ingetrokken.  
Lid 2. Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de Verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning Sittard-Geleen 2015, totdat het college een nieuw besluit heeft 
genomen waarbij het besluit waarmee deze voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken. 
Lid 3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Sittard-
Geleen 2015 en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze verordening, worden 
afgehandeld krachtens Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Sittard-Geleen 2017. 
Lid 4.  Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning Sittard-Geleen 2015, wordt beslist met inachtneming van de Verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning Sittard-Geleen 2015. 
 

Artikel 25. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Sittard-Geleen 2017. 
 
Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard – Geleen in zijn vergadering van 15 december 
2016  
 
De Griffier         De Voorzitter  
 
 
 
 
Drs J. Vis         Drs. G.J.M. Cox 
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Toelichting Modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2017 

 
Algemeen 
 
Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 
2015). De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en – met toepassing van een 
budgetkorting – financiële decentralisatie naar gemeenten van een aantal taken uit de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ). Deze taken worden toegevoegd aan het takenpakket 
dat al bij gemeenten lag onder de ‘oude’ Wet maatschappelijke ondersteuning. Hierbij wordt deels 
voortgeborduurd op de weg die met die wet al was ingezet. Er wordt bekeken wat redelijkerwijs 
verwacht mag worden van de cliënt en zijn sociaal netwerk, vervolgens zal waar nodig de gemeente 
in aanvulling hierop hem in staat stellen gebruik te maken van een algemene voorziening of – als dat 
niet volstaat – een maatwerkvoorziening waarmee een bijdrage wordt geleverd aan zijn 
mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig te functioneren in 
de maatschappij.  
 
Binnen de gemeente Sittard-Geleen zal telkens een zorgvuldige toegangsprocedure doorlopen 
worden om de hulpvraag van de cliënt, zijn behoeften en de gewenste resultaten helder te krijgen, 
om te achterhalen wat de cliënt op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, mantelzorg of met hulp van 
zijn sociaal netwerk dan wel door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten kan doen 
om zijn zelfredzaamheid en participatie te handhaven of verbeteren, om te bepalen of zo nodig met 
gebruikmaking van een algemene voorziening kan worden volstaan, of dat een maatwerkvoorziening 
nodig is, en of sprake is van een voorliggende of andere voorziening die niet onder de reikwijdte van 
de Wmo 2015 valt. De Wmo 2015 en deze verordening leggen deze toegangsprocedure daarom in 
hoofdlijnen vast. Want waar het recht op compensatie dat bestond onder de ‘oude’ Wet 
maatschappelijke ondersteuning is komen te vervallen, wordt een recht op een zorgvuldige, 
tweezijdige procedure daartegenover gesteld. Een dergelijke procedure die bovendien goed wordt 
uitgevoerd, zal telkens tot een juist eindoordeel moeten leiden; ondersteuning waar ondersteuning 
nodig is.  
Indien de cliënt van mening is dat het college hem ten onrechte geen maatwerkvoorziening verstrekt 
of dat de maatwerkvoorziening onvoldoende bijdraagt aan de zelfredzaamheid of participatie, of dat 
hem opvang of beschermd wonen ten onrechte wordt onthouden, kan betrokkene daartegen 
vanzelfsprekend bezwaar maken en daarna eventueel in beroep gaan tegen de beslissing op zijn 
bezwaar. De rechter zal toetsen of de gemeente zich heeft gehouden aan de voorgeschreven 
procedures, het onderzoek naar de omstandigheden van betrokkene op adequate wijze heeft 
verricht en of de ondersteuning een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie 
waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de 
eigen leefomgeving kan blijven. 
 
De Wmo 2015 en deze verordening leggen veel bevoegdheden bij het college. De uitvoering hiervan 
zal echter in de regel namens het college gedaan worden (in mandaat) door deskundige consulenten, 
ambtenaren of bijvoorbeeld aanbieders. Waar in deze verordening en in de wet ‘het college’ staat, 
kan het college deze bevoegdheid namelijk mandateren aan ondergeschikten dan wel niet-
ondergeschikten op grond van de algemene regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op 
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grond van artikel 2.6.3 van de wet kan het college de vaststelling van rechten en plichten van de 
cliënt echter alleen mandateren aan een aanbieder. Zie voor de definitie van ‘aanbieder’ onder 
artikel 1 lid 1 van de verordening.  
De Wmo 2015 schrijft in artikel 2.1.3, eerste lid, voor dat de gemeente per verordening de regels 
dient vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verplichte gemeentelijk 
beleidsplan met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. In de verordening dient 
overeenkomstig de artikelen 2.1.3, tweede tot en met vierde lid, 2.1.4, derde en zevende lid, en 2.1.6 
van de Wmo 2015 in ieder geval bepaald te worden: 
- op welke wijze en op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een cliënt voor een 
maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in 
aanmerking komt;  
- op welke wijze de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld; 
- welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, inclusief eisen met betrekking tot 
de deskundigheid van beroepskrachten;  
- ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor de afhandeling van klachten van cliënten 
vereist is; 
- ten aanzien welke voorzieningen een regeling voor medezeggenschap van cliënten over 
voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de gebruikers van belang zijn vereist is;  
- op welke wijze ingezeten, waaronder cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij 
uitvoering van de wet, voorstellen voor beleid kunnen doen, gevraagd en ongevraagd advies kunnen 
uitbrengen over verordeningen en beleidsvoorstellen, worden voorzien van ondersteuning en deel 
kunnen nemen aan periodiek overleg; 
- op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening wordt berekend; en 
- op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de 
mantelzorgers van cliënten in de gemeente. 
 
Ook dient de gemeente overeenkomstig de artikelen 2.1.3, derde lid, en 2.6.6, eerste lid, van de 
Wmo 2015 per verordening regels te stellen:  
- voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een 
persoonsgebonden budget, en van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet; 
- ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering en de eisen die worden 
gesteld aan de kwaliteit van de voorziening, waar het college ten aanzien daarvan de uitvoering van 
de Wmo 2015 door derden laat verrichten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de 
deskundigheid van de beroepskrachten en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. 
 
Daarnaast kan de gemeente op grond van de artikelen 2.1.4, eerste en tweede lid, 2.1.5, eerste lid, 
2.1.7 en 2.3.6, derde lid, van de Wmo 2015: 
- bepalen dat cliënten voor algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, en 
maatwerkvoorzieningen een bijdrage verschuldigd zullen zijn; 
- de hoogte van de bijdrage voor de verschillende soorten van voorzieningen, ook wanneer de cliënt 
de ondersteuning zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget, in de verordening verschillend 
vaststellen. Hierbij kan tevens worden bepaald dat op de bijdrage een korting wordt gegeven voor 
personen die behoren tot daarbij aan te wijzen groepen en dat de bijdrage afhankelijk is van het 
inkomen en het vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot; 
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- bepalen dat de bijdragen voor opvangvoorzieningen door een andere instantie dan het CAK wordt 
vastgesteld en geïnd; 
- bepalen dat in geval van een minderjarige cliënt die niet zelf de eigenaar is van de woning, een 
bijdrage wordt opgelegd aan diens onderhoudsplichtige ouders en degene die anders dan als ouder 
samen met de ouder het gezag over de cliënt uitoefent; 
- bepalen dat aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen 
die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt 
verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie, en vaststellen welke de 
toepasselijke grenzen zijn met betrekking tot de financiële draagkracht; 
- bepalen onder welke voorwaarden betreffende het tarief de persoon aan wie een 
persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de ondersteuning kan inkopen van een persoon die 
behoort tot het sociale netwerk. 
 
Artikel 2.1.3, tweede lid, van de Wmo 2015 biedt verder ruimte om met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015 andere regels te stellen. Deze verordening maakt hier 
gebruik van om een meer compleet beeld te geven van de rechten en plichten van burgers en de 
gemeente. 
 
Deze verordening kan niet los worden gezien van het beleidsplan, dat de raad op grond van artikel 
2.1.2 van de Wmo 2015 eveneens dient vast te stellen. In dit beleidsplan wordt het door het 
gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning vastgelegd.  
 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
Voor een uitwerking van de in deze verordening gebruikte begrippen zie art. 1 lid 1 tot en met lid 24 
van de verordening. Hieronder is een beknopte toelichting van een tweetal begrippen.  
Een algemeen gebruikelijke voorziening is bijvoorbeeld een elektrische fiets. Het gesprek is het 
mondeling contact na een melding waarin het college met degene die maatschappelijke 
ondersteuning vraagt zijn gehele situatie inventariseert ten aanzien van zijn mogelijkheden om op 
eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn 
sociaal netwerk dan wel met gebruikmaking van voorliggende voorzieningen, algemeen gebruikelijke 
voorzieningen, algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen zijn zelfredzaamheid of 
participatie te verbeteren of te voorkomen dat hij gebruik moet maken van beschermd wonen of 
opvang. 

Het aantal definities van artikel 1 is beperkt aangezien de wet (in artikel 1.1.1) al een flink aantal 
definities kent die ook bindend zijn voor deze verordening. In de toelichting zijn geen verdere 
definities opgenomen. Indien nodig kunnen definities geraadpleegd worden in de wet.  

Naast de Wmo 2015 kent ook de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)  een aantal 
(definitie)bepalingen die voor deze verordening van belang zijn, zoals: ‘aanvraag’ (artikel 1:3, derde 
lid): een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen, en ‘beschikking’ (artikel 1:2). 
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Artikel 2. Melding hulpvraag  
Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen en kan worden gezien als 
een uitwerking van de verplichte delegatiebepaling van artikel 2.1.3, eerste lid en tweede lid, onder 
a, van de wet. Daarbij is onder meer bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval bepaalt 
op welke wijze een cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, 
participatie, beschermd wonen of opvang. 
In artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet wordt al bepaald dat indien bij het college melding wordt 
gedaan van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, het college deze melding 
onderzoekt. Deze bepaling verankert ook in de verordening dat bij het college een melding kan 
worden gedaan en door wie. In artikel 2.3.2, negende lid, van de wet is bepaald dat een aanvraag 
niet kan worden gedaan dan nadat (naar aanleiding van de melding) onderzoek is uitgevoerd, tenzij 
het onderzoek niet is uitgevoerd binnen de termijn van zes weken. 
 
Het eerste lid bevat regels voor de verplichte meldingsprocedure. De melding kan schriftelijk of 
elektronisch bij het college worden gedaan.   
In artikel 2:15 van de Awb is bepaald dat een aanvraag elektronisch (onder meer per email) kan 
worden gedaan indien het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg geopend is. De 
melding kan ‘door of namens de cliënt’ worden gedaan. Dit kan ruim worden opgevat. Naast de 
cliënt kan bijvoorbeeld diens vertegenwoordiger, mantelzorger, partner, familielid, buurman of 
andere betrokkene de melding doen.  
In het eerste lid is met gebruik van de in artikel 1 gedefinieerde term ‘hulpvraag’ een 
afbakeningsbepaling gegeven. Een persoon met een hulpvraag die op grond van een andere wet kan 
worden beantwoord, kan direct en gericht worden doorverwezen. Te denken valt hier bijvoorbeeld 
aan de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet werk en bijstand en de Leerplichtwet.  
 
In het tweede lid is de verplichte ontvangstbevestiging verankerd (artikel 2.3.2, eerste lid, slotzin, van 
de wet). Conform artikel 4:3a van de Awb is het bestuursorgaan gehouden een (schriftelijke of 
elektronisch )ingediende aanvraag te bevestigen. Dat kan dan – en ligt voor de hand – ook 
elektronisch.  
Aangezien het onderzoek na een melding maximaal zes weken mag beslaan (zie artikel 2.3.2, eerste 
lid, van de wet), is registratie en ontvangstbevestiging van de melding ook in het kader van deze 
termijn van belang. 
 
 
Artikel 3. Cliëntondersteuning 
In het eerste lid is overeenkomstig artikel 2.3.2, derde lid, van de wet bepaald dat het college de 
betrokkene na de melding van de hulpvraag inlicht over de mogelijkheid van cliëntondersteuning. 
 
Het tweede lid is een uitwerking van de wettelijke verplichting van het college in artikel 2.2.4, eerste 
lid, onder a, en tweede lid, van de wet. Hierin is benadrukt dat de cliëntondersteuning op grond van 
de wet voor de cliënt kosteloos is.  De gemeenten heeft de opdracht om een algemene voorziening 
voor cliëntondersteuning te realiseren, waar burgers informatie en advies over vraagstukken van 
maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het verkrijgen daarvan kunnen krijgen. Ook uitgebreide 
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vraagverheldering alsmede kortdurende en kort cyclische ondersteuning bij het maken van keuzes op 
diverse levensterreinen maken daarvan deel uit. 
 
 
Artikel 4. Vooronderzoek; indienen persoonlijk plan 
Deze bepaling waarborgt een zorgvuldige procedure. Het eerste lid dient ter ambtelijke 
voorbereiding van het gesprek op basis van de melding waarbij in samenspraak met de cliënt 
bekende gegevens in kaart worden gebracht. Dit vooronderzoek kan afhankelijk van de inhoud van 
de melding meer of minder uitgebreid zijn en omvat ook het in samenspraak met de cliënt afspreken 
van een datum, tijd en plaats voor het gesprek. Tijdens het gesprek kunnen op basis van dit 
vooronderzoek ook al wat concrete vragen worden gesteld of aan de cliënt worden verzocht om nog 
een aantal stukken over te leggen.  
De verplichting tot het overleggen van stukken, zoals vermeld in het tweede lid, is opgenomen 
overeenkomstig artikel 2.3.2, zevende lid, van de wet. In het kader van de rechtmatigheid is het op 
grond van artikel 2.3.4 van de wet in ieder geval verplicht om de identiteit van de cliënt vast te 
stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en 
is de cliënt die een aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening ook verplicht dat document ter 
inzage te geven. Bij de gegevensverzameling op grond van het eerste en tweede lid zullen de grenzen 
van de Wet bescherming persoonsgegevens in acht genomen moeten worden. 
Op grond van het derde lid kan worden afgezien van het vooronderzoek indien dat een onnodige 
herhaling van zetten zou betekenen. 
In het vierde lid is overeenkomstig artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet de verplichting voor het 
college opgenomen om informatie te verschaffen over de mogelijkheid voor de cliënt om een 
persoonlijk plan op te stellen en deze aan het college te overhandigen. Zie ook artikel 5, tweede lid.  
 
 
Artikel 5. Gesprek 
Deze bepaling waarborgt een zorgvuldige procedure te  en  is een uitwerking van de verplichte 
delegatiebepaling van artikel 2.1.3, eerste lid en tweede lid, onder a, van de wet, waarbij onder meer 
is bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van het in artikel 2.1.2 bedoelde plan en de door het college te nemen besluiten of te 
verrichten handelingen.  
De onderdelen van het eerste lid zijn overeenkomstig de opsomming in artikel 2.3.2 van de wet 
opgenomen. De memorie van toelichting op deze bepaling (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, 
blz. 143) verduidelijkt dat voor een zorgvuldig onderzoek veelal sprake zal zijn van enige vorm van 
persoonlijk contact met betrokkene of een vertegenwoordiger van betrokkene, aangezien daardoor 
een adequaat totaalbeeld van de betrokkene en zijn situatie verkregen kan worden. Het eerste lid 
bepaalt daarom dat het onderzoek moet plaatsvinden in samenspraak met betrokkene. De vorm van 
het onderzoek is vrij. 
In het eerste lid is verder benadrukt dat het gesprek met de cliënt wordt gevoerd door een door het 
college aangewezen deskundigen. Het gesprek vindt zo mogelijk bij de cliënt thuis plaats. Indien 
woningaanpassingen nodig zijn, is dat zeker essentieel om de thuissituatie goed te kunnen 
beoordelen en doeltreffende oplossingen te vinden. In overige situaties is dit ter beoordeling van de 
deskundigen en zal ook op een andere locatie plaats kunnen vinden.  
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In onderdeel b is als onderwerp van gesprek ‘het gewenste resultaat van het verzoek om 
ondersteuning’ opgenomen. Dit is belangrijk omdat in de woorden van de nota naar aanleiding van 
het verslag (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 34, blz. 183) “de ultieme toetssteen of de 
maatschappelijke ondersteuning effectief is geweest, ligt in de beantwoording van de vraag of de 
cliënt zelf vindt dat de verleende maatschappelijke ondersteuning heeft bijgedragen aan een 
verbetering van zijn zelfredzaamheid of participatie. In het wetsvoorstel Wmo 2015 staat het 
bereiken van dit resultaat centraal”. 
In het tweede lid is overeenkomstig artikel 2.3.2, vijfde lid, van de wet verankerd dat het college een 
door of namens de cliënt ingediend persoonlijk plan betrekt bij het onderzoek.  
 
Het gesprek is hoofdregel en hoeft uiteraard niet plaats te vinden als dit niet nodig is (zie het vierde 
lid). Het kan bijvoorbeeld om een cliënt gaan die al bekend is bij de gemeente en een eenvoudige 
‘vervolgvraag’ heeft.  
 
 
Artikel 6. Verslag 
Deze bepaling is opgenomen in het belang van een zorgvuldige dossiervorming en een zorgvuldige 
procedure en is overeenkomstig artikel 2.3.2, vijfde lid, van de wet.  
 
Het eerste lid borgt dat er een verslag wordt opgemaakt. De invulling van deze verslagplicht is 
vormvrij. Hierbij kan worden voortgeborduurd op de praktijk van de Wmo binnen de gemeente 
Sittard-Geleen. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, p. 32-33) 
staat dat de gemeente aan de cliënt een weergave van de uitkomsten van het gesprek verstrekt om 
hem in staat te stellen een aanvraag te doen voor een maatwerkvoorziening. Dat moet in beginsel 
schriftelijk. Uiteraard kan de weergave van de uitkomsten van het gesprek variëren met de 
uitkomsten van het onderzoek. Uiteraard kan de weergave van de uitkomsten van het gesprek per 
cliënt variëren. Zo zal de weergave van het gesprek bijvoorbeeld heel beperkt kunnen zijn als de 
cliënt van mening is goed geholpen te zijn en de uitkomst is dat geen aanvraag van een 
maatwerkvoorziening noodzakelijk is. In overleg met de cliënt kan dan besloten worden dat het 
verslag niet opgestuurd dient te worden. Bij meer complexe gesprekken zal uiteraard een 
uitgebreidere weergave noodzakelijk zijn. Desgewenst kan de gemeente de schriftelijke weergave 
van de uitkomsten van het onderzoek ook gebruiken als een met de cliënt overeengekomen plan 
voor het bevorderen van zijn zelfredzaamheid en participatie waarin de gemaakte afspraken en de 
verplichtingen die daaruit voortvloeien, zijn vastgelegd. Indien een persoonlijk plan is overhandigd, 
wordt dit plan ook opgenomen of toegevoegd aan het verslag. 
 
Soms kan een verslag al direct worden meegegeven, maar vaak zal dit toch nog moeten worden 
uitgewerkt en zal er aanvullend onderzoek worden gedaan. Daar gaat enige tijd overheen. Daarom 
wordt in het tweede lid vastgesteld dat er na uiterlijk 6 weken na ontvangst melding een verslag met 
de uitkomsten van de het gesprek naar de cliënt wordt opgestuurd, tenzij anders met de cliënt 
afgesproken. Het kan overigens ook zijn dat na een gesprek de cliënt bijvoorbeeld nog onderzoekt 
wat er in zijn omgeving mogelijk is, bijvoorbeeld of hij met iemand kan meerijden om boodschappen 
te doen, of dat hij nog een aanvullende opmerking heeft. Ook dan is enige tijd na het gesprek nuttig. 
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Indien de cliënt na ontvangst van het verslag nog relevante aanvullende opmerkingen heeft worden 
deze aan het verslag toegevoegd.  
 
 
Artikel 7. Aanvraag 
Ook deze bepaling is een uitwerking van artikel 2.1.3, eerste lid, en tweede lid, onder a, van de wet, 
waarbij is bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval bepaalt op welke wijze wordt 
vastgesteld of een cliënt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, 
beschermd wonen of opvang in aanmerking komt. De wet bepaalt dat het college binnen twee 
weken na de ontvangst van de aanvraag de beschikking moet geven (artikel 2.3.5, tweede lid). In de 
Awb worden regels gegeven omtrent de aanvraag. Deze verordening wijkt daarvan niet af. Op grond 
van artikel 4:1 van de Awb wordt een aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk 
ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen (hier het college), tenzij 
bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Indien aanvullend onderzoek noodzakelijk is kan het 
college de besluitvorming zoals bepaald in artikel 4.14 en artikel 4.15 van de Awb verlengen.  
 
In het eerste lid is aangegeven dat naast de cliënt alleen een daartoe door hem gemachtigd persoon 
of een vertegenwoordiger (zie voor een definitie van vertegenwoordiger de toelichting onder artikel 
1) een aanvraag kan indienen. Dit is minder ruim dan de kring van personen rond de cliënt die een 
melding kan doen. Zie hiervoor artikel 2 en de toelichting daarbij. Aangezien het hier gaat om de 
formele aanvraag om een beschikking in de zin van de Awb, is hier de formele eis van machtiging of 
vertegenwoordiging gesteld.  
 
Een aanvraag die niet is ingediend met gebruikmaking van een aanvraagformulier of een 
ondertekend gesprekverslag hoeft niet in behandeling genomen te worden. 
 
In het tweede lid is de mogelijkheid opgenomen om een door de cliënt ondertekend verslag 
eveneens als aanvraag aan te merken.  
 
 
Artikel 8.Criteria voor een maatwerkvoorziening 
In artikel 2.1.3, tweede lid, onder a, van de wet is bepaald dat de raad bij verordening moet 
aangeven op basis van welke criteria het college kan vaststellen of een cliënt voor een 
maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in 
aanmerking komt. In de memorie van toelichting op deze bepaling (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, 
nr. 3, blz. 134) wordt aangegeven dat het bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening op 
maatwerk aankomt. In dit artikel wordt de bepaling van de wet verder uitgewerkt.  
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Onder lid 1 en lid 2 zijn algemene criteria opgenomen wanneer een cliënt in aanmerking kan komen 
voor een maatwerkvoorziening met betrekking tot zelfredzaamheid en participatie en met 
betrekking tot beschermd wonen en opvang. Onder lid 3 zijn enkele andere, meer specifieke criteria 
vastgesteld waaraan een cliënt moet voldoen om voor een maatwerkvoorziening met betrekking tot 
zelfredzaamheid en participatie in aanmerking te kunnen komen. In lid 4 en lid 5 wordt afgebakend 
dat de gemeente steeds de goedkoopst-compenserende maatwerkvoorziening zal verstrekken en 
deze pas zal vervangen indien de maatwerkvoorziening technisch is afgeschreven. 
 
 
Artikel 9. Advisering 
Het college kan extern advies inwinnen indien dat voor de beoordeling van een aanvraag nodig is; als 
dat de enige mogelijkheid is om een zorgvuldig onderzoek naar de aanvraag te doen, is het zelfs in 
zekere zin verplicht.  
Het is bij de adviesaanvraag van belang dat hierbij een heldere vraag of afgebakende opdracht wordt 
verstrekt, zodat duidelijk is voor de cliënt en de adviseur welk aanvullend onderzoek nog nodig is.  
In artikel 2.3.8, derde lid, van de wet is een medewerkingsplicht opgenomen. De cliënt is verplicht 
aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de 
uitvoering van deze wet. 
 
 
Artikel 10. Inhoud beschikking 
Uitgangspunt van de wet is dat de cliënt een maatwerkvoorziening in ‘natura’ krijgt. Indien gewenst 
door de cliënt bestaat echter de mogelijkheid van het toekennen van een budget. In de beschikking 
wordt aangegeven in welke vorm de cliënt de ondersteuning zal ontvangen. Per vorm is in de 
verordening opgenomen wat in de beschikking vermeld gaat worden. 
 
Tweede lid, onder a, en derde lid, onder a: het beoogde resultaat is bijvoorbeeld ‘mobiliteit’ en niet 
‘een scootmobiel’. Zie ook de toelichting op artikel 5, eerste lid, onder b. 
 
Het vierde lid dient uitsluitend ter informatie aan de cliënt. Het college neemt niet de hoogte van de 
bijdrage in de kosten in de beschikking op. Dat loopt immers via het CAK, evenals de mogelijkheid 
van bezwaar en beroep daartegen. Zie artikel 12 en artikel 2.14, zesde lid, van de wet, waarin is 
bepaald dat de bijdrage voor een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget, met 
uitzondering van die voor opvang, wordt vastgesteld en voor de gemeente geïnd door het CAK. 
 
 
Artikel 11. Regels voor pgb  
Het college kan op grond van artikel 2.3.6 van de wet een pgb verstrekken. Als aan alle wettelijke 
voorwaarden daartoe is voldaan, kan zelfs van een verplichting van het college worden gesproken. 
Van belang is dat een pgb alleen wordt verstrekt indien de cliënt dit gemotiveerd vraagt (zie artikel 
2.3.6, tweede lid, onder b). Met behoud van de motivatie-eis wordt geborgd dat duidelijk is dat het 
de beslissing van de aanvrager zelf is om een pgb aan te vragen (zie de toelichting op amendement 
Voortman c.s., Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 103). Ook kan de aanvrager op deze manier 
aantonen dat hij in staat is om adequaat gebruik te maken van een pgb.  
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Het tweede lid geeft aan dat het in beginsel niet mogelijk is om achteraf kosten te declareren.  
 
Het derde en vierde lid berusten op artikel 2.1.3, tweede lid, onder b, van de wet. Hierin staat dat in 
de verordening wordt bepaald op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld, waarbij 
geldt dat de hoogte toereikend moet zijn. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 
33 841, nr. 3, blz. 39) is vermeld dat de gemeente bijvoorbeeld kan bepalen dat het pgb niet hoger 
mag zijn dan een percentage van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het verlenen 
van adequate ondersteuning in natura. De nadere regels voor het pgb worden door het  college 
vastgesteld.  
Een aanvraag voor een pgb kan geweigerd worden voor zover de kosten van het pgb hoger zijn dan 
de kosten van de maatwerkvoorziening (artikel 2.3.6, vijfde lid, onder a, van de wet). De situatie 
waarin het door de cliënt beoogde aanbod duurder is dan het aanbod van het college betekent dus 
niet bij voorbaat dat het pgb om die reden geheel geweigerd kan worden. Cliënten kunnen zelf 
bijbetalen wanneer het tarief van de door hen gewenste aanbieder duurder is dan het door het 
college voorgestelde aanbod. Het college kan het pgb slechts weigeren voor dat gedeelte dat 
duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod.  
Een pgb is gemiddeld genomen ook goedkoper dan zorg in natura omdat er minder overheadkosten 
hoeven te worden meegerekend. De maximale hoogte van een pgb is in de verordening begrensd op 
de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door het college ingekochte 
maatwerkvoorziening in natura.  
 
Ten aanzien van het vijfde lid is van belang dat in de nota naar aanleiding van het verslag 
(Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 34) de regering heeft aangegeven dat onder dit sociale 
netwerk ook mantelzorgers kunnen vallen. Wel is de regering van mening dat de beloning van het 
sociale netwerk in elk geval beperkt moet blijven tot die gevallen waarin het de gebruikelijke hulp 
overstijgt en dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar 
doelmatiger is. Overeenkomstig de huidige Wmo-praktijk binnen Sittard-Geleen met betrekking tot 
informele hulp wordt hierbij in ieder geval gedacht aan diensten (zorg van mantelzorgers 
bijvoorbeeld). Informele hulp bij hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen is 
minder goed denkbaar. Ingeval ook hiervoor een pgb wordt aangevraagd is het van belang dat 
slechts een pgb wordt verstrekt indien naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de in te 
kopen diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen veilig, doeltreffend en 
cliëntgericht worden verstrekt (artikel 2.3.6, tweede lid, onder c, van de wet). Bij het beoordelen van 
de kwaliteit als bedoeld in artikel 2.3.6, tweede lid, onder c, van de wet weegt het college mee of de 
diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid geschikt zijn 
voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt (artikel 2.3.6, derde lid, van 
de wet). 
In het zesde lid wordt bepaald dat cliënten niet in aanmerking komen voor pgb bij 
maatwerkvoorzieningen of ondersteuning die drie maanden of minder noodzakelijk is. Bij een 
kortdurende ondersteuningsvraag biedt een maatwerkvoorziening in natura een adequate oplossing.  
 
 
Artikel 12. Regels voor bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen  
Deze bepaling geeft uitvoering aan de artikelen 2.1.4, eerste tot en met derde en zevende lid, en 
2.1.5, eerste lid van de wet. 
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De wet maakt een onderscheid tussen de bijdragen in de kosten van algemene voorzieningen en 
maatwerkvoorzieningen. Het college heeft de beleidsruimte om voor algemene voorzieningen een 
bijdrage in de kosten te bepalen en deze mag kostendekkend zijn. Het college bepaalt in de nadere 
regels voor welke algemene voorzieningen een bijdrage gevraagd kan worden. 

De bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen zijn gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de 
kostprijs van de voorziening (artikel 2.1.4, derde lid, eerste zin, van de wet) en in het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning worden regels vastgesteld met betrekking tot deze bijdragen 
(artikel 2.1.4, vierde lid, van de wet).  

 
 
Artikel 13. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning 
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.3, tweede lid, onder c, 
van de wet, waarin is bepaald dat in de verordening wordt bepaald welke eisen worden gesteld aan 
de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten 
daaronder begrepen. 
 
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van voorzieningen ligt bij de gemeente en de aanbieder. In 
het eerste lid  staan de globale kwaliteitscriteria vermeld waardoor aanbieders in ieder geval zorgen 
voor een goede kwaliteit van voorzieningen en voor deskundigheid van beroepskrachten.    
 
Het in het derde lid genoemde jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek is verplicht op grond van artikel 
2.5.1, eerste lid, van de wet. 
 
 
Artikel 14. Meldingsregeling calamiteiten en geweld 
In artikel 3.4, eerste lid, van de wet is bepaald dat de aanbieder bij de toezichthoudend ambtenaar, 
bedoeld in artikel 6.1 van de wet onverwijld melding doet van iedere calamiteit die bij de 
verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden en van geweld bij de verstrekking van een 
voorziening. In artikel 6.1 van de wet is bepaald dat het college personen aanwijst die zijn belast met 
het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet. 
In aanvulling op het bovenstaande regelt artikel 14 dat er door het college een regeling wordt 
opgesteld over het doen van meldingen en dat de toezichthoudend ambtenaar deze meldingen 
onderzoekt en het college adviseert over het voorkomen van verdere calamiteiten en het bestrijden 
van geweld. Overeenkomstig het derde lid kan het college bij nadere regeling bepalen welke verdere 
eisen gelden voor het melden van calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
 
 
Artikel 15. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering 
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.3, vierde lid, van de 
wet, waarin is bepaald dat in de verordening regels worden gesteld voor de bestrijding van het ten 
onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk 
gebruik van de wet. 
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Het eerste, tweede en vierde lid bevatten een herhaling van hetgeen al in de tekst van de wet is 
opgenomen (artikel 2.3.8, 2.3.10 en 2.4.1).Hierbij is onder lid 2 f opgenomen dat een voorziening kan 
worden ingetrokken indien een cliënt niet verantwoord gebruik maakt van de maatwerkvoorziening 
of het pgb.   
Het derde lid bepaald dat als binnen drie maanden na de beslissing tot het verstrekken van het pgb 
nog geen voorziening is getroffen, heeft het college de bevoegdheid om de beslissing geheel of 
gedeeltelijk in te trekken. Dit omdat een pgb wordt verstrekt met de bedoeling dat men daarmee 
een voorziening treft.  
In artikel 2.4.1 tot en met 2.4.4 van de wet zijn regels voor het verhaal van kosten opgenomen en is 
de bevoegdheid aan het college gegeven tot het (in geldswaarde) terugvorderen van een ten 
onrechte verstrekte maatwerkvoorziening of pgb. Hierbij is tevens bepaald dat het college het terug 
te vorderen bedrag bij dwangbevel kan invorderen. Uit de memorie van toelichting op artikel 2.4.1 
(Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 157) wordt duidelijk dat daarnaast de mogelijkheid blijft 
bestaan om maatwerkvoorzieningen terug te vorderen; ‘omdat het niet in alle gevallen mogelijk is 
een al genoten maatwerkvoorziening terug te vorderen, kan het college de waarde van de genoten 
maatwerkvoorziening uitdrukken in een bedrag dat voor terugvordering in aanmerking komt.’  
In het vijfde en zesde lid zijn dan ook bepalingen opgenomen die het college de bevoegdheid geven 
tot terugvordering van in eigendom en in bruikleen verstrekte voorzieningen. 
 
 
Artikel 16. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.6 van de wet. Hierin is 
opgenomen dat bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een 
jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente. 
 
Artikel 2.1.6 stelt dat het moet gaan om mantelzorgers van cliënten in de gemeente. Artikel 1.1.1 van 
de wet definieert een cliënt als een persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening, 
maatwerkvoorziening of pgb, of door of namens wie een melding is gedaan. Het gaat dus ook om 
mantelzorgers van cliënten die een hulpvraag hebben aangemeld, ook al is daar geen voorziening op 
basis van deze wet uitgekomen. Voorts is de woonplaats van de cliënt bepalend, zodat het dus ook 
mantelzorgers kan betreffen die in andere gemeenten wonen. 
 
 
Artikel 17. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden 
Het college kan de uitvoering van de wet, met uitzondering van de vaststelling van de rechten en 
plichten van de cliënt, door aanbieders laten verrichten (artikel 2.6.4, eerste lid, van de wet).  
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Om te voorkomen dat alleen gekeken wordt naar de laagste prijs voor de uitvoering worden in dit 
artikel een aantal aspecten genoemd waarmee het college bij het vaststellen van tarieven (naast de 
prijs) rekening houdt. Hiermee wordt bereikt dat een beter beeld ontstaat van reële kostprijs voor de 
activiteiten die zij door aanbieders willen laten uitvoeren. Uitgangspunt is dat de aanbieder kundig 
personeel inzet tegen de arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden.  
 
 
Artikel 18. Klachtregeling 
In het eerste lid is een bepaling over klachten ten aanzien van aanbieders opgenomen. Een dergelijke 
bepaling is verplicht op grond van artikel 2.1.3, tweede lid, onder e, van de wet. De aanbieder is ten 
aanzien van de in de verordening genoemde voorzieningen verplicht een klachtregeling op te stellen 
(artikel 3.2, eerste lid, onder a, van de wet). 
In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 57-58) staat dat cliënten 
in beginsel moeten kunnen klagen over alles wat hen niet aanstaat in de manier waarop zij zich 
bejegend voelen. De cliënt kan ontevreden zijn over het gedrag van een 
gemeenteambtenaar, bijvoorbeeld over de wijze waarop een gesprek is gevoerd of over diens 
(vermeende) gebrek aan deskundigheid. Is de cliënt niet tevreden over een gedraging van de 
aanbieder, dan kan het ook gaan om bijvoorbeeld de kwaliteit van de geleverde maatschappelijke 
ondersteuning (in verband met de deskundigheid van de medewerker of een bepaalde houding of 
uitlating, gebrekkige communicatie of (on)bereikbaarheid van de aanbieder).  
Het ligt voor de hand dat cliënten die zich benadeeld voelen zo veel mogelijk deze klacht eerst bij de 
betreffende aanbieder deponeren. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de aanbieder de klacht 
snel in behandeling neemt en de klacht ook snel afhandelt. Daar waar de afhandeling niet naar wens 
is, staat de weg naar de gemeente voor het indienen van de klacht open. 
 
In het tweede lid is aangegeven hoe het college toezicht houdt op de naleving van de 
klachtenregeling.  
 
 
Artikel 19. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning 
Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, tweede lid, onder f, van de wet, waarin is bepaald dat in 
ieder geval moet worden bepaald ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor 
medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder welke voor de 
gebruikers van belang zijn, vereist is.  
In dit artikel gaat het om medezeggenschap van cliënten tegenover de aanbieder. In het eerste lid is 
uitgewerkt dat aanbieders van een bepaalde dienst een regeling voor medezeggenschap dienen vast 
te stellen. De aanbieder is ten aanzien van de in de verordening genoemde voorzieningen verplicht 
een medezeggenschapsregeling op te stellen (artikel 3.2, eerste lid, onder b, van de wet). Dit artikel 
betreft aanbieders van diensten Wmo maatwerkvoorzieningen. Dit artikel bedoeld geen leveranciers 
van hulpmiddelen. 
In het tweede lid is aangegeven hoe het college toezicht houdt op de naleving van de 
medezeggenschapsregeling.  
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Artikel 20. Betrekken van ingezetenen bij het beleid 
Deze bepaling geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, derde lid, van de wet.  
 
In het eerste lid is verwezen naar de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde 
inspraakverordening. Op deze manier wordt gewaarborgd dat er eenzelfde inspraakprocedure geldt 
voor het Wmo-beleid als op andere terreinen. De inspraak geldt voor alle ingezetenen. Dit is 
uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever, omdat iedereen op enig moment aangewezen kan raken 
op ondersteuning.  
 
Met het vierde lid wordt het aan het college overgelaten om de exacte invulling van de 
medezeggenschap vorm te geven. 
 
 
Artikel 21. Hardheidsclausule 
De Wmo biedt maatwerk. Op grond hiervan zal het college er niet aan ontkomen om, ook als er een 
zorgvuldige afweging is gemaakt, uiteindelijk toch te beoordelen of deze afweging niet leidt tot 
onbillijkheid van overwegende aard.  
De hardheidsclausule kan worden toegepast indien er in een specifieke situatie sprake is van een niet 
billijke situatie. Deze afweging blijft echter een uitzondering en wordt alleen toegepast bij zeer 
bijzondere omstandigheden.  
 
 
Artikel 22. Indexering 
Bepaalde bedragen zullen jaarlijks aangepast worden zonder dat het college hier iets voor hoeft te 
doen. Te denken valt daarbij aan de bedragen voor de eigen bijdrage. Het college is op basis van dit 
artikel ook bevoegd om eigen bedragen aan te passen.  
 
 
Artikel 23. Evaluatie 
De wet vereist evaluatie. Dit artikel biedt de mogelijkheid deze evaluatie in tijd vast te leggen. 
 
 
Artikel 24. Intrekking oude verordening en overgangsrecht 
In het tweede lid is overgangsrecht opgenomen voor lopende voorzieningen op basis van de oude 
verordening.  
In het derde lid is bepaald dat aanvragen die voor de inwerkingtreding van deze nieuwe verordening 
zijn ingediend maar waarop bij de inwerkingtreding nog niet is beslist, worden afgedaan op grond 
van de nieuwe verordening.  
In het vierde lid is voor lopende bezwaarschriften bepaald dat deze volgens de oude verordening 
worden afgedaan. Daarnaast bevat de wet nog overgangsrecht voor AWBZ cliënten die overgaan 
naar de Wmo en voor de doelgroep beschermd wonen (zie de artikelen 8.1 tot en met 8.4 van de 
wet. 
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Verordening jeugdhulp Sittard-Geleen 2017 

De raad van de gemeente Sittard-Geleen; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; 
gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet; 
gezien het advies van [naam commissie]; 
 
overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en 
toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de 
verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de 
jeugdige zelf ligt; en dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen over de door het college te 
verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden 
voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele 
voorziening, over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening 
wordt afgestemd met andere voorzieningen, de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden 
budget wordt vastgesteld, voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele 
voorziening of een persoonsgebonden budget alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, en 
regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de 
uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld 
aan de kwaliteit daarvan; 
 
overwegende dat het voorts wenselijk is te bepalen onder welke voorwaarden degene aan wie een 
persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort 
tot diens sociale netwerk; 
 
besluit vast te stellen de Verordening jeugdhulp Sittard-Geleen 2017 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
- In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
- andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Jeugdwet, op het gebied van 

zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen; 
- hulpvraag: behoefte van een jeugdige of zijn ouders aan jeugdhulp in verband met opgroei- en 

opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3, eerste 
lid, van de wet; 

- individuele voorziening: op de jeugdige of zijn ouders toegesneden voorziening als bedoeld in 
artikel 2, tweede lid; 

- overige voorziening: overige voorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid; 
- pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet, zijnde een door het 

college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die 
tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken; 

- wet: Jeugdwet. 
 
Artikel 2. Vormen van jeugdhulp  
1. De volgende vormen van overige voorzieningen zijn beschikbaar:  

Zorgvormen: 
Jeugdhulp zonder verblijf 
• Geleverd door het wijkteam (jeugdgebiedsteam / wmo adviescentrum) 
• Niet geleverd door het wijkteam 
Type jeugdhulp: 
• Diagnostiek 
• Begeleiden (care) 
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• Behandelen (cure) door basis geestelijke gezondheidszorg 
2. De volgende vormen van individuele voorzieningen zijn beschikbaar:  

Zorgvormen: 
Jeugdhulp zonder verblijf 
• Geleverd door het wijkteam (jeugdgebiedsteam / wmo adviescentrum) 
• Niet geleverd door het wijkteam 
Jeugdhulp met verblijf 
• Pleegzorg 
• Gezinsgericht 
• Gesloten plaatsing 
• Overig residentieel 
Type jeugdhulp: 
• Stabilisatie crisissituatie 
• Diagnostiek 
• Begeleiden (care) 
• Behandelen (cure) 

3. Het college stelt bij uitvoeringsbesluit vast welke overige en individuele voorzieningen op basis 
van het eerste en tweede lid beschikbaar zijn. 

 
Artikel 3 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts 
1. Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, medisch 

specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover genoemde 
jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is.  

2. Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, legt het college de te verlenen individuele 
voorziening, dan wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking als bedoeld in artikel 5. 

 
Artikel 4. Toegang jeugdhulp via de gemeente  
Het college stelt bij uitvoeringsbesluit regels met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en 
de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening. Het college 
geeft daarbij aan op welke wijze hij jeugdigen en ouders informeert over de mogelijkheid en het 
belang om in bepaalde gevallen een beroep op jeugdhulp te doen. 
 
Artikel 5. Inhoud beschikking  
1. In de beschikking tot verstrekking van een individuele voorziening wordt in ieder geval 

aangegeven of de voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt en wordt tevens aangegeven 
hoe bezwaar tegen de beschikking kan worden gemaakt. 

2. Bij het verstrekken van een individuele voorziening worden in de beschikking tevens de met de 
jeugdige of zijn ouders gemaakte afspraken vastgelegd. 

3. Bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een pgb wordt in de beschikking in ieder 
geval vastgelegd: 

a. voor welk resultaat het pgb kan worden aangewend; 
b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb; 
c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen; 
d. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld, en  
e. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb. 

4. . 
 
Artikel 6. Regels voor pgb  
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de wet. 
2. Het college legt in een uitvoeringsbesluit regels vast over de wijze waarop de hoogte van een pgb 

wordt vastgesteld. 
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3. Het college bepaalt bij uitvoeringsbesluit onder welke voorwaarden de persoon aan wie een pgb 
wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale 
netwerk. 

 
Artikel 7. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering 
1. Onverminderd artikel 8.1.2 van de wet doen een jeugdige of zijn ouders op verzoek of onverwijld 

uit eigen beweging aan het college mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hun 
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een 
beslissing aangaande een individuele voorziening.  

2. Onverminderd artikel 8.1.4 van de wet kan het college een beslissing aangaande een individuele 
voorziening herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat: 
a. de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de 

verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid; 
b. de jeugdige of zijn ouders niet langer op de individuele voorziening of op het pgb zijn 

aangewezen; 
c. de individuele voorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten; 
d. de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van de individuele voorziening 

of het pgb, of 
e. de jeugdige of zijn ouders de individuele voorziening of het pgb niet of voor een ander doel 

gebruiken dan waarvoor het is bestemd. 
3. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de 

verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het 
college van degene die opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens heeft verschaft geheel of 
gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele voorziening of 
het ten onrechte genoten pgb. 

4. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen zes 
maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de 
verlening heeft plaatsgevonden. 

5. Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet 
steekproefsgewijs, de bestedingen van pgb’s. 

 
Artikel 8. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering 
1. Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de 

tarieven die het hanteert voor door derden te leveren jeugdhulp of uit te voeren 
kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, rekening met: 
a. de aard en omvang van de te verrichten taken; 
b. de voor de sector toepasselijke CAO-schalen in relatie tot de zwaarte van de functie; 
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten; 
d. een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg van verlof, 

ziekte, scholing en werkoverleg en 
e. kosten voor bijscholing van het personeel 

 
Artikel 9. Vertrouwenspersoon 
1. Het college zorgt ervoor dat jeugdigen, ouders en pleegouders een beroep kunnen doen op een 
onafhankelijke vertrouwenspersoon. 
2. Het college wijst jeugdigen en ouders erop dat zij zich desgewenst kunnen laten bijstaan door een 
onafhankelijke vertrouwenspersoon. 
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Artikel 10. Klachtregeling 
Het college stelt een regeling vast voor de afhandeling van klachten van jeugdigen en ouders die 
betrekking hebben de wijze van afhandeling van meldingen en aanvragen als bedoeld in deze 
verordening. 
 
Artikel 11. Inspraak en medezeggenschap 
1. Het college betrekt de ingezetenen van de gemeente bij de voorbereiding van het beleid 
betreffende jeugdhulp overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde 
regels met betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt verleend. 
2. Het college stelt cliënten en vertegenwoordigers van cliëntgroepen vroegtijdig in de gelegenheid 
voorstellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de 
besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp, en voorziet hen van 
ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen. 
3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij 
onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een 
adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning. 
4. Het college stelt regels vast in een uitvoeringsbesluit ter uitvoering van het tweede en derde lid.  
 
Artikel 12. Evaluatie 
Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per vier jaar geëvalueerd. Het 
college zendt hiertoe telkens vier jaar na de inwerkingtreding van de verordening aan de 
gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk. 
 
Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking op [datum]. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening jeugdhulp gemeente Sittard-Geleen 2017. 
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Toelichting 
 
Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de 
bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van de jeugdzorg, de jeugd-ggz, de zorg 
voor verstandelijk beperkte jeugdigen en de begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen. 
Daarnaast wordt met deze wet een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht 
op zorg (aanspraak) naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten 
(voorziening), op een wijze zoals eerder is gebeurd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Het wettelijke recht op jeugdzorg en individuele aanspraken op jeugdzorg worden hierbij 
vervangen door een voorzieningenplicht waarvan de aard en omvang in beginsel door de gemeente 
worden bepaald (maatwerk). Het doel van het jeugdzorgstelsel blijft echter onverminderd overeind: 
jeugdigen en ouders krijgen waar nodig tijdig bij hun situatie passende hulp, met als beoogd doel 
ervoor te zorgen de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen 
van het gezin te versterken. 
 
De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in 
ieder geval regels opstelt: 
• over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige 

(jeugdhulp)voorzieningen;  
• met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning, de wijze van beoordeling van en de 

afwegingsfactoren bij een individuele voorziening; 
• over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt 

afgestemd met andere voorzieningen op gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke 
ondersteuning, werk en inkomen; 

• over de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld; 
• voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of 

persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijke gebruik van de Jeugdwet;  
• over de wijze waarop ingezetenen worden betrokken bij de uitvoering van de Jeugdwet, en 
• ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering en de eisen die 

worden gesteld aan de kwaliteit van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of 
jeugdreclassering, waar het college ten aanzien daarvan de uitvoering van de Jeugdwet door 
derden laat verrichten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de deskundigheid van de 
beroepskrachten en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden.  

 
Artikel 2.9 van de Jeugdwet biedt verder ruimte om met inachtneming van het bepaalde bij of 
krachtens de Jeugdwet andere regels te stellen. Deze verordening maakt hier spaarzaam gebruik van; 
om een meer compleet beeld te geven van de rechten en plichten van burgers en de gemeente. 
Daarnaast kan op grond van artikel 8.1.1, vierde lid, bij verordening bepaald worden onder welke 
voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstekt, de jeugdhulp kan 
betrekken van een persoon die behoort tot zijn sociale netwerk. 
 
Deze verordening kan niet los worden gezien van het beleidsplan, dat de raad op grond van artikel 
2.2 van de Jeugdwet eveneens dient vast te stellen. In dit beleidsplan wordt het door het 
gemeentebestuur te voeren beleid vastgelegd met betrekking tot preventie en jeugdhulp, de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.  
 
Toeleiding naar de jeugdhulp 
 
De toeleiding naar de jeugdhulp kan op verschillende manieren plaatsvinden. 
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Vrij toegankelijk 
In de verordening is onderscheid gemaakt tussen overige (vrij-toegankelijke) en individuele (niet vrij-
toegankelijke) voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (zie artikel 2, eerste, respectievelijk 
tweede lid). Voor een deel van de hulpvragen zal volstaan kunnen worden met een vrij-toegankelijke 
voorziening. Hier kunnen de jeugdige en zijn ouders gebruik van maken zonder dat zij daarvoor een 
verwijzing of een besluit van de gemeente nodig hebben. De jeugdige en zijn ouders kunnen zich 
voor deze jeugdhulp dus rechtstreeks tot de jeugdhulpaanbieder wenden. 
 
Toegang jeugdhulp via de gemeente 
Ook kan een hulpvraag van een jeugdige of zijn ouder binnenkomen bij de gemeente. De beslissing 
door de gemeente welke zorg een jeugdige of zijn ouder precies nodig heeft, komt vervolgens tot 
stand in overleg met die jeugdige en zijn ouders. In een gesprek tussen een door de gemeente 
ingezette deskundige en de jeugdige en zijn ouders zal gekeken worden wat de jeugdige en zijn 
ouders eventueel zelf of met behulp van hun netwerk kunnen doen aan het probleem. Als aanvullend 
daarop een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is, dan zal eerst gekeken worden of dit 
een vrij-toegankelijke voorziening is of een niet vrij-toegankelijke voorziening. Is het laatste het geval 
dan neemt deze in beginsel deskundige, namens het college, een besluit en verwijst hij de jeugdige 
door naar de jeugdhulpaanbieder die volgens de deskundige de aangewezene is om de betreffende 
problematiek aan te pakken.  
 
Toegang via de huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist 
De Jeugdwet regelt daarnaast dat de jeugdhulp toegankelijk is na een verwijzing door de huisarts, de 
jeugdarts en de medisch specialist. Na een dergelijke verwijzing staat echter nog niet vast welke 
specifieke behandelvorm van jeugdhulp (dus bijvoorbeeld welke therapie) een jeugdige of zijn ouder 
precies nodig heeft. Een jeugdige kan op dat moment terecht bij de jeugdhulpaanbieders die de 
gemeente heeft ingekocht. In de praktijk zal het de jeugdhulpaanbieder zelf zijn die op basis van zijn 
professionele autonomie na de verwijzing beoordeelt welke voorziening precies nodig is (de 
behandelvorm), hoe vaak iemand moet komen (de omvang) en hoe lang (de duur). Bij deze 
beoordeling dient de jeugdhulpaanbieder zich te houden aan de afspraken die hij daarover met de 
gemeente heeft gemaakt in het kader van de contract- of subsidierelatie. Deze afspraken zien op hoe 
de gemeente haar regierol kan waarmaken en op de omvang van het pakket. Deze afspraken zullen 
verder ook ingaan op hoe de artsen en de gemeentelijke toegang goed van elkaar op de hoogte zijn 
van de doorverwijzing of behandeling van een kind, zodat de integrale benadering rond het kind en 
het principe van 1 gezin – 1 regisseur – 1 plan, met name bij multiproblematiek, kan worden geborgd 
en er geen nieuwe ‘verkokering’ zal plaatsvinden, waarbij professionals niet goed van elkaar weten 
dat zij bij het gezin betrokken zijn. Daarnaast zal de jeugdhulpaanbieder rekening moeten houden 
met de regels die de gemeente bij verordening heeft gesteld. Deze verordening regelt welk aanbod 
van de gemeente alleen via verwijzing of met een besluit van de gemeente toegankelijk is (zie artikel 
2). Omdat de gemeente verder geen nadrukkelijke rol speelt in bij de toegang via de huisarts, de 
jeugdarts en de medisch specialist, regelt deze slechts een enkel aspect met betrekking tot het 
proces (zie artikel 3). Artikel 5 en verder zijn wel van overeenkomstige toepassing. 
 
Toegang via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter, het openbaar ministerie en de directeur of 
de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting 
Een andere ingang tot de jeugdhulp is via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter (via een 
kinderbeschermingsmaatregel of een maatregel tot jeugdreclassering), het openbaar ministerie en 
de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting. De gecertificeerde instelling is 
verplicht om bij de bepaling van de in te zetten jeugdhulp in het kader van een door de rechter 
opgelegde kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering te overleggen met de gemeente. 
Uiteraard kan bij dit overleg een kostenafweging plaatsvinden. De gemeente is op haar beurt 
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vervolgens gehouden de jeugdhulp in te zetten die deze partijen nodig achten ter uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregel of de jeugdreclassering. Deze leveringsplicht van de gemeente vloeit 
voort uit het feit dat uitspraken van rechters te allen tijde moeten worden uitgevoerd om 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te kunnen garanderen. Ook hier geldt dat de gecertificeerde 
instelling in beginsel gebonden is aan de jeugdhulp die de gemeente heeft ingekocht. Als de 
kinderrechter een ondertoezichtstelling of gezagsbeëindiging uitspreekt, wijst hij gelijktijdig in de 
beschikking de gecertificeerde instelling aan die de maatregel gaat uitvoeren. Dit kan de rechter juist 
omdat de raad voor de kinderbescherming in zijn verzoekschrift een concreet advies geeft over 
welke gecertificeerde instelling de maatregel zou moeten uitvoeren. De raad voor de 
kinderbescherming neemt een gecertificeerde instelling in zijn verzoekschrift op die na overleg met 
de gemeente en gezien de concrete omstandigheden van het geval hiervoor het meest geschikt lijkt. 
De raad voor de kinderbescherming is verplicht om hierover met de gemeente te overleggen. Deze 
toegang wordt al in de Jeugdwet zelf geregeld en komt verder dus niet terug in deze verordening. 
 
Toegang via Veilig Thuis) 
Ten slotte vormt ook Veilig Thuis een toegang tot onder andere jeugdhulp. Veilig Thuis geeft advies 
over vermoedens en gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling, onderzoekt indien nodig 
op basis van een melding of er sprake is van kindermishandeling, motiveert zo nodig ouders tot 
accepteren van jeugdhulp en legt daartoe contacten met de hulpverlening. Deze toegang wordt al in 
de Jeugdwet zelf geregeld en komt verder dus niet terug in deze verordening. 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
 
Onder het begrip ‘andere voorziening’ wordt in deze verordening verstaan een voorziening die niet 
op grond van de Jeugdwet wordt getroffen, maar in het kader van maatschappelijke ondersteuning, 
onderwijs, werk en inkomen of zorg. Zie ook artikel 2.9, onder b, van de wet. De individuele 
voorzieningen en overige voorzieningen

De definitie van ‘pgb’ is opgenomen omdat de afkorting 

 zijn opgenomen in artikel 2. Hoe individuele voorzieningen 
verkregen kunnen worden, is nader geregeld in artikel 3 [e.v.]. 

pgb

 

 in het spraakgebruik inmiddels meer is 
ingeburgerd dan voluit ‘persoonsgebonden budget’. 

Het aantal definities van artikel 1 is beperkt aangezien de wet al een flink aantal definities kent die 
ook bindend zijn voor deze verordening. Deze wettelijke definities zijn dan ook niet nogmaals 
opgenomen in de verordening. Het betreft onder meer definities van centrale begrippen als 
‘jeugdhulp’, ‘jeugdige’ en ‘ouder’. In de verordening gebruiken we de begrippen jeugdige en ouder 
overeenkomstig de Jeugdwet. Indien mogelijk aangeduid algemeen als ‘jeugdigen en ouders’ en 
specifiek veelal als ‘de jeugdige of zijn ouders’. Gebruik van ‘of’ impliceert ook de betekenis ‘en’. Met 
de aanduiding ‘de jeugdige of zijn ouders’ bedoelen we dus: de jeugdige (van bijvoorbeeld 16 jaar of 
ouder) zelfstandig, de jeugdige met een of beide ouders (in de definitie van artikel 1 van de wet: de  
gezaghebbend ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn 
gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder) (bij een jeugdige tussen de 12 en de 16 jaar), 
of de ouders namens de jeugdige (bij een jeugdige jonger dan 12 jaar).  
 
In artikel 1.1 van de wet is jeugdhulp als volgt gedefinieerd: 
1°. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het 
verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische 
problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke 
beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen; 
2°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, 
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een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar 
nog niet hebben bereikt, en 
3°. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening 
of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de 
leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht. 
 
Ook de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent een aantal definitiebepalingen die voor deze 
verordening van belang zijn, zoals: ‘aanvraag’ (artikel 1:3, derde lid, van de Awb) en ‘beschikking’ 
(artikel 1:2 van de Awb).   
 
Artikel 2. Vormen van jeugdhulp  
Dit artikel geeft een nadere uitwerking van de verplichte delegatiebepaling van artikel 2.9, onder a, 
van de wet, waarin is bepaald dat de gemeente bij verordening regels stelt over de door het college 
te verlenen individuele voorzieningen en overige (jeugdhulp)voorzieningen. Uit de memorie van 
toelichting op de wet (Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3) komt naar voren dat de burger recht 
heeft op een duidelijk beeld van het aanbod van voorzieningen binnen de gemeente.  
 
Het begrip 'voorziening' is een lastig te vatten begrip. De wetgever waagt zich dan ook niet aan een 
definitie, maar geeft wel in de memorie van toelichting aan dat de door de gemeente te treffen 
voorziening zowel een algemene, vrij toegankelijke voorziening kan zijn als een individuele 
voorziening. Een individuele voorziening zal vaak betrekking hebben op meer gespecialiseerde zorg. 
De gemeente bepaalt zelf welke hulp vrij toegankelijk is en welke niet. Voor de niet vrij toegankelijke 
vormen van ondersteuning zal door de gemeente (artikel 4 ) of door de huisarts, medisch specialist of 
jeugdarts en de jeugdhulpaanbieder (artikel 3) eerst beoordeeld moeten worden of de jeugdige of 
zijn ouders deze ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben.  
Voorzieningen in de zin van de Jeugdwet zijn gerelateerd aan de drieledige wettelijke definitie van 
jeugdhulp (zie de toelichting op artikel 1). Een voorziening kan derhalve een breed spectrum van 
verschillende soorten ondersteuning, hulp en zorg omvatten. Een beschrijving is gewenst omdat de 
wetgever gemeenten opdraagt ervoor te zorgen dat de burger zich een beeld kan vormen van de 
voorzieningen in het kader van jeugdhulp. 
 
Voor de beschrijving is aangesloten bij het landelijk informatieprotocol beleidsinformatie jeugd. Het 
protocol is gebaseerd op het Besluit Jeugdwet waarin is vastgelegd welke gegevens de 
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verstrekken aan CBS ten behoeve van de 
beleidsinformatie voor gemeenten, VWS en VenJ. Het informatieprotocol beschrijft zo gedetailleerd 
mogelijk welke definities de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen dienen te hanteren 
en hoe zij deze gegevens aanleveren bij CBS. 
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Artikel 3 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts 
In artikel 2.6, eerste lid, onderdeel g, van de Jeugdwet is geregeld dat, naast de gemeentelijk 
georganiseerde toegang tot jeugdhulp, ook de directe verwijzingsmogelijkheid door de huisarts, 
medisch specialist en jeugdarts naar de jeugdhulp blijft bestaan. Dit laatste geldt zowel voor de vrij-
toegankelijke (overige) voorzieningen als de niet vrij-toegankelijke (individuele) voorzieningen. Met 
een dergelijke verwijzing kan de jeugdige rechtstreeks aankloppen bij de jeugdhulpaanbieder. In de 
praktijk zal het de jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld de jeugdpsychiater, de gezinswerker of 
orthopedagoog) zijn die na de verwijzing (stap 1) beoordeelt welke jeugdhulp precies nodig is. Deze 
bepaalt in overleg met de jeugdige of ouder daadwerkelijk de concrete inhoud, vorm, omvang en 
duur van de benodigde jeugdhulp. Deze aanbieder stelt dus feitelijk vast wat naar zijn oordeel de 
inhoud van de benodigde voorziening dient te zijn en hij zal zijn oordeel mede baseren op de 
protocollen en richtlijnen die voor een professional de basis van zijn handelen vormen (stap 2). Zie 
ook de algemene toelichting. 
 
Als de jeugdige of zijn ouders dit wensen òf in het uitzonderlijke geval dat het college een besluit 
neemt dat afwijkt van het oordeel van de jeugdhulpaanbieder, legt het college de te verlenen 
individuele voorziening, dan wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking aan de jeugdige of zijn 
ouders. Op die manier wordt de jeugdige en zijn ouders de benodigde rechtsbescherming geboden 
en wordt voorkomen dat het college talloze beschikkingen moet afgeven die hetzelfde luiden als 
hetgeen de jeugdige of zijn ouders naar het oordeel van de jeugdhulpaanbieder nodig hebben. 
 
Artikel 4. Toegang jeugdhulp via de gemeente 
Deze bepaling regelt de toegang van jeugdhulp via de gemeente en is opgenomen om een 
zorgvuldige procedure te waarborgen. Dit alles ter uitvoering van artikel 2.9, onder a, van de wet 
waarin is bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval regels stelt over de door het college 
te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden 
voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele 
voorziening. 
 
Artikel 5. Inhoud beschikking 
Indien de jeugdige of zijn ouders een formele aanvraag bij het college indienen of er overeenkomstig 
artikel 3, tweede lid, een beschikking afgegeven wordt, dient het college een schriftelijke beschikking 
op te stellen, waartegen zij bezwaar en beroep op grond van de Awb kunnen indienen. Uitgangspunt 
van de wet is dat de jeugdige of zijn ouders een voorziening in ‘natura’ krijgen. Indien gewenst door 
de jeugdige of zijn ouders bestaat echter de mogelijkheid van het toekennen van een pgb.  
Het eerste lid bevestigt de regeling van deze onderwerpen in de Jeugdwet en de Awb en is hier 
opgenomen in het belang van burgers om hen in de verordening een zo compleet mogelijk beeld te 
geven van hun rechten en plichten. De mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de beschikking 
en ook de daarop volgende mogelijkheid van beroep bij de rechter is geregeld in de Awb en geldt in 
beginsel voor alle beschikkingen. Indien een jeugdige of zijn ouders in bezwaar en beroep willen 
gaan, hebben zij op grond van de Awb het recht op het indienen van een aanvraag, waarmee een 
voor bezwaar en beroep vatbaar besluit kan worden uitgelokt. Ook de weigering, of het te lang 
uitblijven van een beschikking, geeft de burger op grond van de Awb de ingang van bezwaar en 
beroep. 
 
Bij het verstrekken van een individuele voorziening worden in de beschikking de met de jeugdige of 
zijn ouders gemaakte afspraken vastgelegd. Het plan van aanpak kan tevens dienen als de 
beschikking. Ook hierin worden de afspraken vastgelegd. Tevens zal het plan van aanpak een 
zodanige vorm krijgen dat hij voldoet aan de eisen van de Awb inzake een beschikking. 
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Voor jeugdhulp die ingekocht wordt met een pgb gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor 
voorzieningen in natura (paragraaf 4.1 Jeugdwet). Om vanuit de gemeente aanvullend sturing te 
houden op de kwaliteit bij het verstrekken van een pgb is het belangrijk om de punten genoemd in 
het derde lid in de beschikking/ plan van aanpak vast te leggen. 
 
 
Artikel 6. Regels pgb 
Bij nota van wijziging (Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 11, artikel MM) is de regeling in artikel 
8.1.1 van de wet voor het pgb aangepast (“gestandaardiseerd”) aan de verwante regelgeving met 
betrekking tot de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), In deze regeling stond dat een pgb 
slechts wordt verstrekt indien aan de in het derde lid gestelde voorwaarden is voldaan. Bij 
amendement Bergkamp/Voortman (Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 109) is het woord ‘slechts’ 
geschrapt omdat dit een onnodige en overbodige inperking van het recht op een pgb leek te 
suggereren. Bij amendement Bisschop en Voortman (Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 100) is het 
vijfde lid zo aangepast dat duidelijk is geworden dat jeugdigen of hun ouders zelf kunnen bijbetalen 
wanneer het tarief van de door hen gewenste aanbieder duurder is dan de in de betreffende situatie 
goedkoopst adequate door het college te bieden individuele voorziening in natura. Het college kan 
het pgb slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan deze door het college te bieden 
individuele voorziening in natura. 
 
In het eerste lid is een verwijzing opgenomen naar het centrale pgb-artikel (8.1.1) van de wet. Dit lid 
is opgenomen teneinde in de verordening een compleet beeld van rechten en plichten van de cliёnt 
te geven. In het eerste lid is verankerd dat het college op grond van artikel 8.1.1 van de wet een pgb 
kan verstrekken. Als aan alle wettelijke voorwaarden daartoe is voldaan, kan zelfs van een 
verplichting van het college worden gesproken (zie ook de tekst van artikel 8.1.1, eerste lid: “Indien 
de jeugdige of zijn ouders dit wensen …”). Voor gemeenten is ondermeer van belang dat een pgb 
slechts wordt verstrekt indien de jeugdige of zijn ouders gemotiveerd kunnen aantonen dat de 
individuele voorziening die door een aanbieder wordt geleverd, niet passend is (zie artikel 8.1.1, 
derde lid, onder b). 
 
Het tweede en derde lid berust op artikel 2.9, onder c, van de wet. In deze wetsbepaling staat dat in 
de verordening in ieder geval wordt bepaald op welke wijze de hoogte van een pgb wordt 
vastgesteld.   
 
In artikel 8.1.1, zesde lid, onderdeel a, van de wet is bepaald dat het college een pgb kan weigeren 
voor zover de kosten van het betrekken van de jeugdhulp van derden hoger zijn dan de kosten van 
de individuele voorziening. Zo wordt voorkomen dat inkoopvoordelen zouden wegvallen als te veel 
personen zelf ondersteuning willen inkopen met een pgb. Een pgb is gemiddeld genomen ook 
goedkoper dan zorg in natura omdat er minder overheadkosten hoeven te worden meegerekend.  
 
Artikel 7. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering 
Deze bepaling is een uitwerking van de bij nota van wijziging ( Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 
11, artikel D) ingevoegde verplichte delegatiebepaling van artikel 2.9, onder d, van de wet, waarbij is 
bepaald dat de gemeente  bij verordening regels stelt voor de bestrijding van het ten onrechte 
ontvangen van een individuele voorziening, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. 
Ook deze bepaling beoogt het standaardiseren met de regelgeving met betrekking tot de aan elkaar 
verwante beleidsterreinen van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Zie ook de toelichting 
onder artikel 10.  
In de toelichting op de nota van wijziging is voorts vermeld dat het tot de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid behoort misbruik van de geboden voorzieningen te voorkomen en, waar nodig, 
op te treden tegen onterecht gebruik van individuele voorzieningen of persoonsgebonden 
budgetten. Een zorgvuldig gebruik van collectieve middelen is wezenlijk voor het draagvlak daarvan. 
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De artikelen 8.1.2 tot en met 8.1.4 (oorspronkelijk genummerd: 8.1.1a tot en met 8.1.1c) zijn 
eveneens bij nota van wijziging en ter standaardisering van de regelgeving aan het wetsvoorstel 
toegevoegd. 
 
Het eerste lid berust mede op artikel 8.1.2, eerste lid, van de wet. Ook de overige onderdelen van 
artikel 8.1.2 en artikel 8.1.3 en 8.1.4 geven handen en voeten aan de bestrijding van misbruik en 
oneigenlijk gebruik en zijn opgenomen in deze verordening. De wettekst van de artikelen 8.1.2 tot en 
met 8.1.4 is veelal beperkt tot de pgb. Waar mogelijk en zinvol, is dit ter uitwerking van de 
delegatiebepaling in artikel 2.9, onder d, van de wet, in de verordening uitgebreid tot de individuele 
voorziening in natura. Hiervoor kan ook steun gevonden worden in de tekst van de toelichting op 
artikel 8.1.2, waarbij is vermeld dat de in het eerste lid geregelde inlichtingenverplichting als 
uitgangspunt heeft dat van de jeugdige en zijn ouders aan wie een individuele voorziening of een 
daaraan gekoppeld pgb is verstrekt, verlangd kan worden dat ze voldoende gegevens en inlichtingen 
verstrekken om het college in staat te stellen te beoordelen of het beroep op die individuele 
voorziening of het daaraan gekoppelde pgb terecht is gedaan. Indien het de jeugdige of zijn ouders 
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat er feiten en omstandigheden, of daarin opgetreden wijzigingen, 
zijn die van invloed kunnen zijn op de toekenning van de individuele voorziening of het daaraan 
gekoppelde pgb, dienen zij dit onverwijld aan het college te melden. Verstrekken zij niet onverwijld 
uit eigen beweging of op verzoek van het college alle gevraagde inlichtingen en bewijsstukken, dan 
heeft dat gevolgen voor de toekenning van de voorziening of het daaraan gekoppelde pgb. Het 
college kan niet alleen bij een aanvraag, maar ook in andere stadia concrete informatie en 
bewijsstukken van de belanghebbende vragen.  
 
Het tweede lid is geënt op artikel 8.1.4 van de wet. Ook hier is de tot de pgb beperkte reikwijdte van 
artikel 8.1.4 van de wet op grond van het bepaalde in artikel 2.9, onder d, van de wet uitgebreid tot 
de individuele voorziening in natura.  
 
Artikel 8. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering 
Het college kan de uitvoering van de Jeugdwet, met uitzondering van de vaststelling van de rechten 
en plichten van de jeugdige of zijn ouders, door aanbieders laten verrichten (artikel 2.11, eerste lid, 
van de Jeugdwet). Met het oog op gevallen waarin dit ten aanzien van jeugdhulp, 
kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering gebeurt, moeten bij verordening regels 
worden gesteld ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van 
jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen 
die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan (artikel 2.12 va de Jeugdwet). Daarbij dient in ieder 
rekening gehouden te worden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden. 
Om te voorkomen dat er alleen gekeken wordt naar de laagste prijs voor de uitvoering worden in dit 
artikel een aantal andere aspecten genoemd waarmee het college bij het vaststellen van tarieven 
(naast de prijs) rekening dient te houden. Hiermee wordt bereikt dat er een beter beeld ontstaat van 
reële kostprijs voor de activiteiten die zij door aanbieders willen laten uitvoeren. Uitgangspunt is dat 
de aanbieder kundig personeel inzet tegen de arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste 
vaardigheden. Hiervoor is ten minste een beeld nodig van de vereiste activiteiten en de 
arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. Dit biedt een waarborg voor werknemers dat hun 
werkzaamheden aansluiten bij de daarvoor geldende arbeidsvoorwaarden. 
 
Artikel 9. Vertrouwenspersoon 
In artikel 2.6, eerste lid, onder f, van de wet is bepaald dat het college ervoor verantwoordelijk is dat 
jeugdigen, hun ouders of pleegouders een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Met de 
vertrouwenspersoon wordt een functionaris bedoeld zoals deze nu al werkzaam is binnen de 
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jeugdzorg. Onafhankelijkheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid zijn belangrijke factoren 
(wettelijke vereisten) voor een goede invulling van deze functie.   
De wet adresseert het college rechtstreeks en vraagt niet om hierover bij verordening een regeling 
op te stellen. De bepaling uit de wet is toch in de verordening opgenomen vanwege het in het belang 
om in de verordening een compleet overzicht van rechten en plichten van jeugdigen en ouders te 
geven. Bij algemene maatregel van bestuur (het Uitvoeringsbesluit Jeugdwet) zal een nadere 
uitwerking worden gegeven van de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon. 
 
Artikel 10. Klachtregeling 
Dit artikel regelt het gemeentelijke klachtrecht. De gemeente is al op grond van de Awb in het 
algemeen verplicht tot een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over 
gedragingen van personen en bestuursorganen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn.  
Gelet op het van toepassing zijnde hoofdstuk 9 van de Awb, waarin een uitvoerige regeling omtrent 
klachtbehandeling is gegeven, en ook het recht is neergelegd om na de afhandeling van de klacht de 
bevoegde ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen, kan in deze verordening met een 
enkele bepaling worden volstaan.  
In de regel zal eerst de aanbieder worden aangesproken bij klachten over de wijze van behandeling. 
De klachtmogelijkheid tegenover de aanbieder is geregeld in artikel 4.2.1 e.v. van de wet. Pas 
wanneer dit klachtrecht niet bevredigend is, of niet logisch, bijvoorbeeld bij gedragingen van 
gemeenteambtenaren, dan komt de gemeentelijke klachtmogelijkheid in zicht.]  
 
Artikel 11. Inspraak en medezeggenschap 
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen over inspraak en medezeggenschap bij de gemeente. De 
mogelijkheid tot inspraak en medezeggenschap tegenover de aanbieder is al geregeld in artikel 4.2.4 
e.v. van de wet.  
 
Regeling van de inspraak en medezeggenschap is verplicht op grond van artikel 2.10 van de wet in 
samenhang met artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015. In artikel 2.10 (in de redactie van de Nota 
van wijziging op het wetsvoorstel Wmo 2015 van 12 maart 2014, kamerstukken II 22841, nr. 35) 
worden de artikelen 2.1.3, derde lid, en 2.5.1 (jaarlijks cliëntervaringsonderzoek) van de Wmo 2015 
van overeenkomstige toepassing verklaard. Ingevolge artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015 dient 
bij verordening te worden bepaald op welke wijze ingezetenen worden betrokken bij de uitvoering 
van deze wet. 
In het eerste lid is verwezen naar de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde 
inspraakverordening. Op deze manier wordt gewaarborgd dat eenzelfde inspraakprocedure geldt 
voor het jeugdhulpbeleid als op andere terreinen. De inspraak geldt voor alle ingezetenen. Dit is 
uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever, omdat iedereen op enig moment aangewezen kan raken 
op ondersteuning.  
Met het vierde lid wordt het aan het college overgelaten om de exacte invulling van de 
medezeggenschap vorm te geven. 
 
Artikel 12. Evaluatie 
Deze evaluatie is niet hetzelfde als de evaluatie die op centraal niveau zal plaatsvinden, maar kan wel 
de daarin verzamelde gegevens benutten.  
Na aanvaarding van het amendement Bergkamp (Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 30) is in artikel 
12.2 van de wet opgenomen dat binnen drie jaar na de inwerkingtreding een evaluatie moet 
plaatsvinden over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.  
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