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Ontwikkelingen in het sociale domein



3D + 4K

Decentralisatie Awbz-taken naar 
Wmo

Korting: 25%

Decentralisatie jeugdzorg Korting: 15%

Decentralisatie arbeidsdeelname 
via Participatiewet

Korting: ?

Nieuwe Wmo Korting HBH: 40%



Verschuiving in budgetten

SECTOR CA. 1990 NU VANAF 2015

Facilitair 25% 20% 15%

“harde” sector 50% 40% 30%

Sociale domein

Bron: Gemeente Roermond

25% 40% 55%



PROGRAMMA

• 19.30 - 20.00 uur: Samenwerking in ML-West 

• 20.00 - 20.45 uur: Beleidsplan Jeugdhulp

• 20.45 - 21.30 uur: Kadernota Wmo-begeleiding 

• 21.30 - 21.45 uur: Stand van zaken Participatiewet

• 21.45 - 22.00 uur: Korting budget Hulp bij huishouden 



Samenwerking sociale domein ML West

• Korte terugblik

• Waar staan we nu?

• Wat gaan we doen?



Korte terugblik (1)

(februari 2013)

3D? Hoe gaan we dat doen in Nederland?

Samenwerken!  100.000+  Samengaan!

Opdracht: vóór 1 juni 2013:
aangeven welke gemeenten met elkaar willen 
samenwerken



Korte terugblik (2)

Midden-Limburg

West Oost
102.000       133.000

Waarom?
- Werkt al goed bij de decentralisatie jeugdhulp
- Voldoende robuust
- ‘natuurlijke’ samenwerkingspartners
- Behoud bestuurlijke slagkracht
- Toekomstbestendig



Korte terugblik (3)

(juli 2013)

3D? Zo gaan we dat doen in Nederland!

Opdracht: vóór 1-1-2014:
•Samenwerking juridisch borgen

•Dekking financiële risico’s

•Gezamenlijk opdrachtgeverschap

•Gezamenlijk toezicht op partners in het veld



Waar staan we nu? (1)

Raadsvoorstel:

1. Samenwerkingsconvenant (besluiten)

2. Gezamenlijke visie + uitgangspunten (besluiten)

3. Projectstructuur (kennisnemen)

4. Risicobeheersing (kennisnemen)



Waar staan we nu? (2)

1. Juridische borging samenwerking ML-West: 
(voorlopige) keuze voor netwerkconcept

Waarom?
- Snelle start met beperkte kosten
- Slim bundelen van ambtelijke capaciteit
- Bestuurlijke autonomie blijft in tact
- Tijd om naar elkaar te groeien
- Optie: toewerken naar een zwaarder concept, zodra 

meer duidelijkheid bestaat over bedrijfsvoering en 
risicobeheersing



Waar staan we nu? (3)

2. Notitie “Naar een samenhangend beleid binnen het 
sociale domein in ML-West”

Waarom?

- Zelfde beelden en verwachtingen in de drie gemeenten
- Cultuurverandering: proces van lange adem
- Gezamenlijke uitgangspunten (16) als kapstok



Waar staan we nu (4)

De uitgangspunten in een notendop:

Focus op mensen, niet 
op regelingen

Andere rol overheid:

Van reguleren, regisseren,  
stimuleren, faciliteren 

naar loslaten

Zelfredzaamheid en 
betrokkenheid: herstel 

autonomie van de burgers

Waar mogelijk:algemene 
voorzieningen;

Waar nodig: 
maatwerkoplossing

Autonomie niet haalbaar, 
dan toch ondersteunen 
bij groeimogelijkheden

Maatwerk, 

door ontschotting van 
beleidsvelden en 

geldstromen



Waar staan we nu? (5)

3. Projectstructuur ML-West

Werkgroep
-(en)

Werkgroep
-(en)

Regiegroep

StuurgroepJeugdzorg + 
Wmo-begeleiding

Stuurgroep Regionaal 
Arbeidsmarktbeleid ML

Projectgroep 
Sociaal domein 

ML-West

Projectgroep 
jeugdzorg ML-

West

Projectgroep 
Wmo-begeleiding 

ML-West

Projectgroep Regionaal 
Arbeidsmarktbeleid 

ML

Werk-
groepen

Werk-
groepen

Werk-
groepen



Waar staan we nu? (6)

4. (Quick-scan) Risicobeheersing in het sociale domein

Financiële kwartiermaker voor:
• Risicoanalyse voor de drie transities
• Beheersing van risico’s
• Strategisch inkoopplan
• Efficiënte bedrijfsvoering en inrichting controlfunctie



Wat gaat de regiegroep ML-West doen?

• Communicatie: communicatieplan opstellen voor de 
drie D’s; starten met brochure huis-
aan-huis

• Inhoud: verbindingen leggen tussen de D’s

• Risicoanalyse: fin. kwartiermaker aanstellen: 
maatregelen nemen om risico’s 
te beperken en bedrijfsvoering 
daarop aanpassen

• Samenwerkingsvorm: evalueren + borgen



Decentralisatie van de jeugdzorg 
naar gemeenten 



Wat is de jeugdzorg 

• Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen 
op het gebied van opvoeden en opgroeien

• Preventie, licht ondersteuning tot zeer 
zware specialistische zorg

• Nu 5 domeinen apart georganiseerd
• Enkele voorbeelden uit de jeugdzorg



Achtergrond  

• Forse toename gebruik en kosten
• Een versnipperde aanpak
• Verwijscultuur 
• Veel regeldruk en bureaucratie waardoor 

we te laat handelen
• Er is geen sprake van een eenduidige 

toegangspoort



Huidige situatie

• Basis is goed op orde
• Er zijn investeringen gedaan in:

– JGZ, welzijnwerk met o.a jongerenwerkers
– Signalering in voorliggend veld
– Opvoedmethodieken voor de brede keten
– Werkmethode 1Gezin1Plan
– Centrum voor Jeugd en Gezin



Huidige situatie

• Onderzoek naar gegevens over het 
gebruik van de jeugdzorg en de kosten

• Gegevens zijn onvolledig en beperkt
• Gegevens zijn soms appels en peren
• Maar het zijn de gegevens waarmee we 

het nu moeten doen

• En hoe beperkt ook, ze geven wel inzicht 



Huidige situatie

Gebruik in Weert en de subregio:

• Geen extreme uitschieters in gebruik
• Geen extreme problemen
• In vergelijking met andere gemeenten van 

vergelijkbare omvang doen we het goed



Huidige situatie



Transformatie
Fundamentele omslag noodzakelijk:
• Aandacht voor het gewone opvoeden: normaliseren, minder 

etiketten
• Minder bureaucratie 
• Van versnippering naar eenvoud
• Hulp passend bij de vraag, snel en vroeg, o.a. door uitbreiding CJG
• Gezin centraal, eigen kracht en verantwoordelijkheid
• Bredere inzet van hulpverleners 

Dat lukt alleen als gemeenten in de regio samen:
• Visie, kernwaarden en stip op de horizon neerzetten 
• De regie nemen
• Met zorgpartners uitwerking en invulling vormgeven
• Experimenteerruimte nemen en geven





Beleidsdoelen en resultaten

• Stimuleren in een participerende 
samenleving 

• Preventie en signalering blijven 
speerpunten
– Collectieve preventie 
– Meest voorkomende problemen omzetten in 

preventieve activiteiten 



Beleidsdoelen en resultaten

• Ondersteuning basisvoorzieningen als de 
JGZ, de KO, welzijnswerk, verenigingen

• Ondersteuning scholen, aansluiting bij 
passend onderwijs



Beleidsdoelen en resultaten

• Uitbreiding Centrum voor Jeugd en Gezin 
met teams jeugd-en gezinswerkers:
– 1e ondersteuner voor ouders en kinderen
– Werken vanuit perspectief van ouders, eigen 

verantwoordelijkheid, eigen kracht: 
1Gezin1Plan

– Toegang naar gespecialiseerde jeugdhulp



Beleidsdoelen en resultaten

• Gespecialiseerde jeugdhulp blijft nodig:
– Gespecialiseerde behandeling, begeleiding
– Uitvoering van het gedwongen kader 
– Pleegzorg



Beleidsdoelen en resultaten

• Kwalitatief goed aanbod
• Integraal aanbod (samenwerking)
• Sneller opschalen of afschalen
• Ook verantwoordelijkheid nemen voor 

minder financien
• Voorkomen of verminderen waar kan
• Zo snel als mogelijk waar nodig



Hoe gaan we dit organiseren

• Strategisch inkoopplan 
• Kwaliteitskader
• Verordening



Hoe gaan we dit organiseren

Invulling aan bezuiniging:
- Eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid
- Ander stelsel
- Vereenvoudiging van indicaties
- Samenwerking decentralisaties en 

passend onderwijs



Hoe gaan we dit organiseren

• Maatschappelijke schadelast mag mee 
richting geven

• Positionering Centrum jeugd en gezin



Hoe gaan we dit meten

Monitoring van de jeugd (GGD, provinciale 
monitor)

Beoogde rendementen en resultaten 
meetbaar maken

Gegevens voortkomend uit activiteiten
Kwaliteit toetsen



Relatie in het sociale domein

- Passend onderwijs
- Wmo
- Participatiewet
- Gezondheidszorg



Vragen?



14 november 201314 november 2013

KADERNOTA TRANSITIE KADERNOTA TRANSITIE 
AWBZ NAAR WMOAWBZ NAAR WMO

Nederweert, WeertNederweert, Weert
kaders kaders -- keuzen keuzen -- actiesacties



Inhoud

1. Achtergrond
2. Kaders en keuzen
3. Projectbeschrijving
4. Deelprojecten
5. Projectorganisatie
6. Rol van de Gemeenteraad



De verzorgingsstaat

• AWBZ kost veel te veel geld



Oplossing



Oplossing



Oplossing



De verzorgingsstaat laat los



Versterken eigen kracht



Wederkerigheid



Lokale opgave: kantelen



Lokale opgave: kantelen



Lokale opgave: kantelen



Lokale opgave: kantelen



Lokale opgave: kantelen



Lokale opgave: kantelen



Lokale opgave: kantelen





Wat verandert er?

• Het ‘recht op’ wordt vervangen door ‘ondersteunen bij’
• Institutionele ‘zorg’ wordt vraaggestuurde ‘welzijnszorg’
• Iedereen kan meedoen, zonder en met beperkingen
• Ontzorgen en ondersteunen aan huis, in de wijk, om de hoek



Fasering noodzakelijk



Het addertje onder het gras

Dag-
besteding

Begeleiding 
van 

AWBZ naar Wmo

Verzorging
van 

AWBZ naar Wmo

Doorgaande 
kanteling Wmo

Hulp bij  
het  

huishouden
> 

inkomens-
grens

Comeback 
wijkzuster

Jeugdzorg 
naar gemeente

Part icipat iewet

- 40%

+ 5%

- 50 
miljoen

Scheiden 
wonen 

en 
zorg



Project decentralisatie AWBZ



Visie en kaders gemeenten



Visie en kaders gemeenten



Individuele Begeleiding (BGI)



Begeleiding Groep (BGG)



Kortdurend verblijf (KDV)



Persoonlijke verzorging (PV)



Projectdoel

Gereed maken van het gemeentelijk apparaat, de 
burgermaatschappij, de professionele organisaties en de 
individuele burger om vanaf 1 januari 2015 cliënten te 
bedienen met een ondersteuningsaanbod dat past binnen 
het financiële en inhoudelijk kader.
TEVENS ZAL ER IN 2014 NADRUKKELIJK OP INGEZET 
WORDEN OM DE EIGEN KRACHT VAN BURGERS TE 
VERSTERKEN EN DE AFHANKELIJKHEID VAN DE 
OVERHEID TE BEPERKEN.



Reikwijdte en omvang

• 3 gemeenten
• 2.680 burgers met een beperking
• Kosten ruim € 32.000.000 per jaar
• 6 zorgsectoren
• Ruim 100 aanbieders
• Ruim 50 verschillende prestaties
• 100% samenhang met HbH in de Wmo
• Uitvoeren in 15 maanden



1. Bevorderen zelfredzaamheid

De doelstelling voor het 
bevorderen van 
zelfredzaamheid en 
zelfsturing is dat een 
burger met een 
hulpvraag zoveel als 
mogelijk is zelf 
oplossingen bedenkt om 
zijn beperking te 
compenseren. 



2. Organiseren van hulp

Bij het organiseren van 
hulp en voorzieningen is 
het primaire doel om 
ervoor te zorgen dat er 
op 1 januari 2015 een 
dekkend en kwalitatief 
verantwoord aanbod aan 
Wmo voorzieningen voor 
de burger beschikbaar is. 



3. Contracteren

Bij het contracteren van 
diensten die door 
zorgaanbieders worden 
geleverd is het doel om 
te komen tot een 
duurzame en flexibele 
relatie waarbij tegen een 
marktconforme prijs de 
in deelproject 2 gekozen 
diensten worden 
aangeboden.



4. Toegang bepalen

Bij de toegangsbepaling is 
het doel om ervoor te 
zorgen dat een burger met 
beperkingen die gebruik 
moet maken van collectieve 
en individuele 
voorzieningen een 
arrangement krijgt 
aangeboden dat voldoende 
compenserend is voor zijn 
beperkingen. 



5. Persoonlijke verzorging

Het deelproject Persoonlijke 
Verzorging heeft als doel 
om tot een beschikbaar een 
aanbod te komen voor 
burgers met een 
geobjectiveerde behoefte 
aan ondersteuning bij de 
algemene dagelijkse 
verrichtingen (ADL) en 
medische verzorging.



6. Ondersteunende activiteiten

Het deelproject 
ondersteunende 
activiteiten heeft tot doel 
de gemeentelijke 
organisatie en de 
uitvoerders te faciliteren 
voor de uitvoering van de 
taken op 1 januari 2015.



Projectorganisatie



Projectaanpak

• Gangbaar projectmanagement
• In logische fasen knippen
• Voor elke fase go/nogo
• Communicatiestructuur



Projectrisico’s

• Wat gebeurt er met PV  verminderde synergie

• Dichtregelen van de wet  beleidsvrijheid weg
• Tijdklem  veel is nog steeds niet duidelijk
• Continuïteit inzet vanuit gemeenten  project komt tot 

stilstand
• Gemeenteraad verkiezingen



Projectplanning



Rol van de Gemeenteraad

DECEMBER 2013: KADERS VASTSTELLEN
•Vraag maatwerk gericht op wat mensen wel kunnen 

(kantelen)
•Toegang keukentafel + sociale wijkteams, indien nodig 

specialisten
•Aanbod meer algemeen/collectief, minder individueel
•PGB alleen als het echt niet anders kan
•Financiën taakstellend budget = rijksbijdrage

2E HELFT 2014
•verordening vaststellen
•raadsvoorstel zorginkoop 2015



Stand van zaken
Participatiewet



Participatiewet

• Beoogde invoering: 1 januari 2015

• Doel: zoveel mogelijk mensen participeren in de 
samenleving.

• Hoe? De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, 
de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de 
Wajong samen. 

• Kortom: er is vanaf 1 januari 2015 één regeling voor 
iedereen die in staat is om te werken. 



Participatiewet

Uitgangspunt: 

*Regionale werkgeversaanpak in de arbeidsmarktregio’s.

Instrumenten:

*Loonkostensubsidie 
*Reguliere instrumenten gemeente
*Beschut werk (=voorziening)
*Mobiliteitsbonus
*Garantstelling banen en quotum
*35 werkbedrijven (Sociaal Akkoord)



Participatiewet

Financiën
De maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking 
aan het werk te krijgen, leiden (aldus het rijk) tot 
besparingen:

1) Door de nieuwe wet zullen naar verwachting meer mensen 
vanuit een uitkering bij een reguliere werkgever aan het 
werk gaan. 

2) Gemeenten kunnen de beschikbare re-integratiebudgetten 
effectiever gaan benutten.

De exacte financiële consequenties van de Particpatiewet zijn 
op dit moment nog niet bekend.



Participatiewet

Wat ligt er al (aan beleid) op dit terrein?

• *Kadernota Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg 
(voorjaar 2012) 

• *Regionaal visiedocument ‘Werken naar vermogen’ (najaar 
2012)

• *Uitvoeringsagenda Midden-Limburg (begin 2013)



Participatiewet

Onderwerpen uitvoeringsagenda:

Uitvoeringsagenda Midden-Limburg dient ter concretisering 
van Kadernota regionaal arbeidsmarktbeleid, Visiedocument 
Werken naar vermogen en de wettelijke wijzigingen (= 
Participatiewet).

1. Inrichten werkgeversservicepunt
2. Hervorming re-integratiebeleid
3. Hervorming Wsw-bedrijven De Risse en Westrom
4. Verknoping arbeidsmarkt en economie
5. Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs



Participatiewet: Stand van zaken

Inrichten Werkgeversservicepunt

 Samenwerking op regionaal niveau met   
uitvoerende gezamenlijke teams in de  
subregio’s

 Werk.kom vanaf 1-4-2013 operationeel  
(=werkgeversservicepunt regio Weert)



Participatiewet: Stand van zaken

Hervorming gemeentelijk re-integratiebeleid

 Aanpassing re-integratieverordening nog niet mogelijk 
ivm ontbreken wettekst.

 Brainstormen invulling voorziening beschut werk
 Herprofileren uitkeringsgerechtigden
 Creëren meer werk/stageplekken mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt d.m.v. : 
1. Social Return
2. Start pilot vrijwilligers



Participatiewet: Stand van zaken

Hervorming Wsw-bedrijven Westrom en Risse

Er is sprake van krimpende budgetten, krimpende Sw-
populatie waarmee schaalgrootte en commerciële slagkracht 
van de SW-organisaties onder druk staan.

 Fusieonderzoek naar meerwaarde van fusie.

De besturen van De Risse en Westrom hebben besloten tot 
het instellen van een vervolgonderzoek. De gemeenteraad 
wordt gevraagd om onderzoekspunten aan te dragen voor 
het vervolgonderzoek (raadsvergadering december 2013).



Participatiewet

Conclusie:
Ondanks veel onduidelijkheid door het ontbreken van 
de wettekst en de exacte financiële consequenties 
anticipeert de gemeente Weert al ruimschoots op de 
komst van de Participatiewet.

Concrete voorbeelden hiervan zijn de vastgestelde 
hernieuwde visie op re-integratie, de inrichting van 
Werk.kom, het creëren van extra werk-/stageplekken 
en het fusieonderzoek Risse-Westrom.

Daarnaast wordt de samenhang van de Participatiewet    
met de andere twee decentralisaties nauw gemonitord. 



Eerste verkenning gevolgen 
bezuiniging (40%) rijk op het 

Wmo-budget Hulp bij huishouden 
per 01-01-2015



Inhoudsopgave

• Omvang van de verwachte bezuiniging

• Bestaande klanten HH & overgangsregeling

• Eerste verkenning mogelijkheden (gedeeltelijk) opvangen 
bezuiniging

• Concept wet Wmo 2015

• Voorbeelden algemene- en maatwerkvoorzieningen

• Samenwerking

• Vervolg planning



Omvang van de verwachte bezuiniging op 01-01-2015

• Verwachte bezuiniging is 40% van Wmo budget voor huishoudelijke 
hulp

• Dit betekent voor de gemeente Weert afgerond € 2.000.000.-
minder budget

• Vanaf 2010 is budgettaire neutraliteit losgelaten.

• Uitgaven individuele Wmo voorzieningen in 2012 totaal afgerond 
€ 7.000.000,-

• Gevolgen afschaffen 33% korting eigen bijdrage Wtcg per 
01-01-2015



Bestaande klanten HH & overgangsregeling

• Concept wet Wmo 2015 
geen overgangsregeling 
voor huishoudelijke hulp

• Gemeenten zelf verant-
woordelijk voor realiseren 
beleidswijzigingen

• Als gemeenten geen 
maatregelen nemen, 
blijven indicaties geldig

• Bij wijzigingen bestaande 
klanten redelijke 
overgangstermijn bieden

Jaar Aantal aflopende 
indicaties

2015 244 klanten

2016 119 klanten

2017 152 klanten

2018 310 klanten

Onbepaalde tijd 458 klanten

Totaal 1.283 klanten



Eerste verkenning mogelijkheden (gedeeltelijk) opvangen 
bezuiniging (1-2)

• Advies: besparingsopgave naast HH ook andere Wmo 
voorzieningen betrekken

• Ergens anders binnen de gemeentebegroting bezuiniging 
(gedeeltelijk) opvangen

• Uitbreidingsmogelijkheden eigen bijdragen individuele- / 
maatwerkvoorziening:

• Opheffen duur eigen bijdragen (o.a. woningaanpassingen in eigendom 
maximaal 3 jaar)

• Eigen bijdrage regiotaxi werkelijke kosten, niet alleen het OV tarief
• Rolstoelen (nu niet toegestaan)
• Woningaanpassingen/hulpmiddelen kinderen (nu niet toegestaan)



Eerste verkenning mogelijkheden (gedeeltelijk) opvangen 
bezuiniging (2-2)

• Versoberen aanbod individuele- / maatwerkvoorziening 
huishoudelijke hulp

• Toegang: verder doorvoeren van de Kanteling

• Samen met aanbieders oprichten per 01-01-2015 algemene 
voorziening voor o.a. schoonmaakondersteuning (mogelijkheden: 
alfa opnieuw invoeren en participatiewet)

• Bij uitwerking mogelijke maatregelen, gevolgen in kaart brengen 
voor:

• Bestaande klanten
• Nieuwe klanten
• (Zorg)aanbieders
• Gemeente



Concept wet Wmo 2015

• De concept wet Wmo 2015 noemt nog twee soorten voorzieningen:

• 1. Algemene voorziening: 
Definitie - aanbod van diensten en activiteiten dat zonder uitgebreid 
voorafgaand onderzoek naar behoeften en persoonskenmerken van de
gebruikers toegankelijk is en dat is gericht op het versterken van de 
zelfredzaamheid en participatie of opvang.
Bijdrage – landelijke eigen bijdrage regeling is niet van toepassing op 
algemene voorziening. Gemeenten mogen zelf een bijdrage vragen tot 
maximaal de kostprijs van de algemene voorziening.

• 2. Maatwerk voorziening:
Definitie – is een op behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden 
van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen.
Bijdrage – een landelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage regeling 
blijft van toepassing op maatwerkvoorziening (CAK).



Voorbeelden algemene- en maatwerkvoorzieningen

• Algemene voorziening: betalen mensen zelf, tenzij ze laag inkomen hebben 
(bijzondere bijstand / korting tarief / zorgverzekeraar etc.)

• Algemene voorziening: eenvoudige schoonmaakondersteuning 
Maatwerk voorziening: intensieve vormen van huishoudelijke hulp

• Algemene voorziening: rolstoel-/ scootmobielpool - incidenteel gebruik
Maatwerk voorziening: rolstoel en scootmobiel - dagelijks gebruik

• Algemene voorziening: collectief vervoer (regiotaxi)
Maatwerk voorziening: individueel vervoer

Fictief voorbeeld 3 uur 
HH p/w uurtarief € 15,-

2014 
Individuele voorz.

2015
Algemene voorz.

Eenpersoonshuishouden
€ 12,28 eigen bijdr. 
per 4 weken 

€ 180,- bijdrage per 
4 weken 

Meerpersoonshuishouden
€ 17,56 eigen bijdr. 
per 4 weken 

€ 180,- bijdrage per 
4 weken 



Samenwerking

• In 2012 huishoudelijke hulp bestuurlijk aanbesteed:
• De gemeenten Weert en Nederweert
• De gemeenten Leudal, Roermond, Echt-Susteren, Maasgouw en 

Roerdalen

• Beleidsvoorbereiding samenwerking op schaal Midden Limburg West 
& Midden Limburg



Vervolg planning

• Jaar 2013
• Looptijd indicaties inkorten (nieuwe en aflopende indicaties 2013 en 

2014)
• Midden Limburg vervolg planning
• Informeren bestaande klanten verwachte wetswijzigingen

• Jaar 2014
• Verder uitwerken bezuinigingsmogelijkheden / algemene voorzieningen
• Feb 2014: Informatieraad
• Nov 2014: Voor 1 nov 2014 moet nieuwe Wmo verordening door de 

gemeenteraad worden vastgelegd.

• Jaar 2015
• Inwerkingtreding nieuwe Wmo


