Hoe scoort uw gemeente op de Wmo: nu en in de toekomst?
De uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning bedragen minimaal 10% van
de gemeentelijke begroting. Met de voorgenomen uitbreiding van gemeentelijke
verantwoordelijkheden neemt het Wmo-budget met zeker 50% toe. Genoeg
redenen voor u om te willen weten hoe uw gemeente scoort op het gebied van de
maatschappelijke ondersteuning?
Hoe scoort uw gemeente?
a.







Uitvoering Wmo
Geeft uw gemeente niet langer op klassieke wijze invulling
aan de uitvoering van de Wmo (verstrekken voorzieningen)
maar mobiliseert zij eigen kracht van mensen en steunt de
gemeente eigen oplossingen van burgers en
maatschappelijke organisaties?

b. Toekomstig beleid Wmo
Zijn ambities afgeleid van een goede inschatting van de te
bereiken eindsituatie en haalbare resultaten in de komende
beleidsperiode?
c.

Financiële houdbaarheid Wmo
Wat betekenen demografische ontwikkelingen en de
decentralisatie van landelijke taken naar gemeenten voor de
financiële houdbaarheid van de Wmo?
Heeft uw gemeente voldoende zicht op de financiën?

De WMO Adviesgroep heeft een toetsingskader ontwikkeld en toegepast waarmee
gemeenten, gemeenteraden, rekenkamer(commissie)s en Wmo-raden deze
vragen kunnen beantwoorden.
Onderdelen van het toetsingskader richten zich op: missie en doelen, beleid,
organisatie, informatie en financiën.
Terugkijken en vooruitkijken
Met het toetsingskader kunt u terug kijken op beleid en uitvoering van de Wmo in
de afgelopen periode. En het stelt u in staat te beoordelen in welke mate de
gemeentelijke organisatie en het huidige beleid toekomstbestendig zijn.
Afhankelijk van de bevindingen biedt het toetsingskader de basis voor praktische
aanbevelingen.

Gedifferentieerde aanpak
Het toetsingskader leidt tot een gedifferentieerde gemeentelijke aanpak van de
doelgroepen waarvoor de gemeente zich verantwoordelijk acht. Dit hangt samen
met de (ondersteunings)behoeften waarin voorzien moet worden. Voor essentiële
basisbehoeften is een gemeentelijke rol voor specifieke groepen eerder
aangewezen dan voor andere levensbehoeften en groepen burgers.

Toepassingsmogelijkheden
U kunt op verschillende manieren het toetsingskader benutten. Wij kunnen voor u
een quick scan uitvoeren of een verdergaand evaluatieonderzoek verrichten.
U kunt ons ook vragen een aantal beleidsvarianten of toekomstscenario’s voor uw
gemeente op te stellen of de contouren daarvan met u in een workshop te
verkennen.
Contact
Meer weten over deze en andere diensten en producten en een eventuele
toepassing daarvan binnen uw gemeente? Neem vrijblijvend contact op met WMO
Adviesgroep: 0294 491402.
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