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ONDERWERP 

 
Instemmen met het verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
De Kanteling is een landelijk ingezet project dat is bedoeld om gemeenten te stimuleren en te 
ondersteunen om zich steeds meer te richten op de doorontwikkeling van de Wmo in de richting 
van een echte participatiewet. Gemeenten zijn verplicht om burgers met beperkingen te 
compenseren zodat burgers, ongeacht hun leeftijd of gezondheidssituatie, kunnen meedoen in de 
samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.  
De wet gaat er van uit dat iedereen in principe zelfredzaam is en dat waar mensen dat niet zijn, zij 
moeten worden gecompenseerd door gemeenten om wel tot zelfredzaamheid te komen. 
Het centraal stellen van de zelfredzaamheid van de burger brengt met zich mee dat de gemeente 
de burger ondersteunt waar dat nodig is. Dat vergt een andere aanpak: niet de vraag “waar heb ik 
recht op” staat centraal maar de vragen “wat heb ik nodig” en ”wat kan ik zelf” worden het 
uitgangspunt. 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
De Kanteling is nodig omdat de gemeente een sterkere regisserende en faciliterende rol krijgt voor 
ondersteuning van diegenen die dat op eigen kracht (nog) onvoldoende kunnen. De 
maatschappelijke ondersteuning moet plaatsvinden dicht bij mensen. Dit sluit aan bij de 
initiatieven in het kader van een aantal voorgenomen landelijke decentralisatie-afspraken op het 
gebied van de afbouw AWBZ en hervorming van de Jeugdzorg. Dit is onder andere terug te vinden 
in de concept kadernota en actieprogramma Wmo begeleiding 2013-2014 van de Gemeente Weert. 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 

Om dit te kunnen bereiken is een verder doorgevoerde cultuuromslag nodig. (Anders denken, 
anders doen: notitie “Uitwerking Kanteling Weert” en een nieuwe verordening Wmo 2013). De 
uitvoering en het uiteindelijke rendement van de nieuwe werkwijze staat of valt met een breed 
draagvlak voor de nieuwe aanpak, zowel intern bij de gemeente, als extern bij de maatschappelijke 
partners en de burgers. Alle partijen zullen doordrongen moeten zijn van de nieuwe werkwijze en 
vanuit dezelfde visie en gedachtengoed moeten opereren.  
Binnen de Gemeente Weert zijn al aanzetten gegeven voor het in praktijk brengen van de 
Kanteling.  
1.Kleine woningaanpassingen 
Vanaf 1 februari 2011 is een aantal kleine woningaanpassingen als algemeen gebruikelijk 
aangemerkt. Die worden dus niet meer vergoed, want die kan men zelf regelen. Deze 
voorzieningen zijn immers voor iedereen vrij te verkrijgen. Hierdoor is een meer doelmatig 
individueel voorzieningen-niveau in gang gezet.  
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2. Eigen bijdrage / eigen aandeel voor individuele vervoers en woonvoorzieningen 
Tevens is er een eigen bijdrage/ eigen aandeel voor individuele vervoers- en woonvoorzieningen 
voor bestaande en nieuwe cliënten ingevoerd. Dat heeft een stimulerende werking op mensen om 
eerst zelf een oplossing te zoeken en een remmende invloed op het aantal aanvragen.  
Alleen al de aankondiging van deze maatregel heeft geleid tot de inlevering van een fors aantal 
voorzieningen, bijvoorbeeld scootmobielen en badliften. Een nieuw onderzoek naar het gebruik van 
hulpmiddelen zal plaatsvinden in 2013. 
 
3. Huishoudelijke hulp 
In de evaluatie van prestatieveld 6 Wmo “Individuele voorzieningen” over 2010 is geconstateerd 
dat de kosten van huishoudelijke hulp stijgen. Enerzijds door toename van het aantal uren en 
anderzijds door hogere tarieven. Aanbevolen is toen om bij een nieuwe aanbesteding voor 
huishoudelijke hulp te onderzoeken of lagere tarieven mogelijk zijn. Dit is gebeurd middels een 
bestuurlijke aanbesteding en heeft geleid tot aanzienlijk lagere tarieven. Dit heeft een besparing 
van ruim € 400.000,- opgeleverd. (B&W 14 augustus 2012) 
Het bestuurlijk aanbesteden heeft een structureel overleg met de Zorgaanbieders tot gevolg. In dit 
overleg kunnen bijstellingen plaatsvinden en gesignaleerde problemen direct worden opgelost. Zo 
zijn alle partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor continuïteit en de kwaliteit van de 
samenwerking. 
 
Keukentafelgesprek. 
Basis van de Kanteling vormt het keukentafelgesprek. Deze methodiek staat voor zorgvuldig 
onderzoek, een goede analyse, breed kijken en samen zoeken naar oplossingen. Het gaat om het 
afstappen van claim-denken en het uit gaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid.  
Het Keukentafelgesprek is het moment om de hulpvraag helder te krijgen. Doel van het gesprek is 
het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte met het oog op een of meer te bereiken resultaten 
en de oplossingen die daarbij passen, inclusief de eigen mogelijkheden. Dicht bij de burger, kijkend 
naar wat hij/zij zelf nog kan, welke algemene voorzieningen een oplossing bieden en dan pas 
individuele voorzieningen.  
 
De Kanteling is verder uitgewerkt in de bijgevoegde notitie “Uitwerking Kanteling Weert”. Hoe we 
de Kanteling gaan invoeren staat in het hoofdstuk concept plan van aanpak. De nieuwe werkwijze 
vraagt om een aanpassing van de verordening Wmo. Ook de nieuwe verordening treft u hierbij 
aan.  
 
De wijze waarop de toegang tot de Wmo is georganiseerd en verder wordt doorontwikkeld staat 
vermeld in de notitie “Uitwerking Kanteling Wmo”. In de inleiding van de verordening Wmo is 
toegevoegd dat, de notitie “Uitwerking Kanteling Wmo” de basis is voor de wijze waarop de 
toegang tot de Wmo is georganiseerd.  
 
Op deze verordening is geen inspraakprocedure van toepassing omdat het geen inhoudelijke 
beleidswijzigingen betreft. De huidige verordening moet worden ingetrokken. 
 
 

COMMUNICATIE 
 
Communicatie vindt plaats door het plaatsen van de notitie en de verordening op de gemeentelijke 
website en een bericht in de Gemeentewijzer.  
Publicatie in Elektronisch Gemeenteblad, Land van Weert/Trompetter. 
Deze zijn ook besproken in het Platform Wmo, op 12 november 2012. 
 

EVALUATIE 
 
De Prestatievelden van de Wmo worden jaarlijks geëvalueerd.  
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ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 

 Het advies van de raadscommissie Welzijn is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als bespreekstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  WL geeft een compliment voor het voorstel. Het is zeer uitvoerig en compleet, 

de versobering is niet overmatig. Het woord adequaat wordt gemist. De korting 
met 75% is een slechte zaak. D66 vraagt zich af hoe een en ander in de praktijk 
gaat werken. Het goede gevoel bij de notitie verdwijnt bij de verordening. De 
voorkant krijgt te weinig aandacht. Het zal moeilijk zijn met 25% van het budget 
75% van de cliënten te bedienen. Het CDA geeft aan dat bekeken is waar 
versobering kan en dat is goed. Het is een verplichting en dat is vervelend. De 
verordening biedt ruimte. De VVD vindt het een prima project. Het is een 
cultuuromslag naar zelfredzaamheid. Maatwerk kan nodig blijven. De VVD 
vraagt zich verder af of het onderwerp op landelijk niveau moet worden 
aangepakt. De PvdA spreekt haar zorgen over de verschraling uit. De nota is 
prima. Er moet aandacht zijn voor zorg op maat. Er is naar redelijkheid en 
billijkheid naar de voorzieningen gekeken. De korting met 75% is onuitvoerbaar 
en een slechte zaak. De SP geeft aan dat het voorstel niet duidelijk maakt 
waarom een nieuwe verordening nodig is. Het weglaten van de inkomensgrens is 
een beleidswijziging. De SP vindt echter dat wel degelijk naar inkomen mag 
worden gekeken ook al staat dat niet in de verordening. Er mag geen extra 
drempel voor aanvragers ontstaan. Het is goed te kijken naar wat mensen zelf 
kunnen. De tarieven voor huishoudelijke hulp zouden aan de raad kenbaar 
moeten worden gemaakt. Er moet voorzichtig te werk worden gegaan bij de 
kanteling. 

 

 
 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
Aan de raad voorstellen: 
1. Instemmen met de notitie Uitwerking  Kanteling Weert inclusief concept plan van aanpak.  
2. Vaststellen van de nieuwe verordening Wmo, ingaande 01-01-2013. 
3. Intrekken de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012, per 01-01-2013. 
 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
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RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
In te stemmen met de notitie Uitwerking Kanteling in Weert, inclusief concept plan van aanpak.  
Vast te stellen de nieuwe Verordening Wmo ingaande 01-01-2013. 
In te trekken de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012 per 01-01-2013. 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


