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1� inleiding 

1-1� aanleiding onderzoek 

Sinds 1 januari 2007 is elke gem eente in N ederland verantw oordelijk voor de invoering 

van de W et m aatschappelijke ondersteuning (W m o) w aarbij w ordt ingezet op  het 

‘m eedoen’ in de sam enleving van bu rgers m et een beperking. In 2010 heeft een 

w ijziging in het W m o-beleid p laatsgevonden. Deze w ijziging leidt ertoe dat gem eenten 

nog m eer dan voorheen m oeten inzetten op  het laten m eedoen van m ensen die in 

m indere m ate zelfredzaam  zijn. V anaf 2013 zal m et de overheveling van de 

extram u rale begeleiding vanu it de A W BZ  naar de W m o hier een u itbreiding van de 

vraag op  p laatsvinden om dat de gem eenten dan ook verantw oordelijk w orden voor de 

nieuw e aanvragers. V anaf 2014 w orden gem eenten verantw oordelijk voor alle cliënten 

die op  dit m om ent extram u rale begeleiding ontvangen in de A W BZ . 

 

Reeds op  dit m om ent behelst de u itvoering van de W m o al een substantieel deel van 

het gem eentelijk budget. V oor Lansingerland staat voor 2012 circa € 9,6 m iljoen 

geraam d voor de u itvoering van het p rogram m a m aatschappelijke ondersteuning (het 

totaal aan p rogram m akosten bedraagt € 147,6 m iljoen). 

 

In Lansingerland is de u itvoering van de W m o in de afgelopen vier jaar regelm atig 

onderw erp  van discussie gew eest. V ragen w erden gesteld over de toegankelijkheid 

van voorzieningen, de eigen bijdrage voor voorzieningen. M et nam e de 

vervoersvoorziening (beltaxi) is onderw erp  van discussie gew eest. O ok de w isselingen 

in de W m o-raad in de afgelopen drie jaar hebben de aandacht van de raad gehad.  

1-2� landelijk W m o beleid 

H et hoofddoel van de W et m aatschappelijke ondersteuning (W m o) w ordt in de 

m em orie van toelichting bij de w et geform u leerd als ‘m eedoen’. Dit doel valt u iteen in 

vier m aatschappelijke doelen: zelfredzaamheid bevorderen, participatie vergroten, actief 

burgerschap stimuleren en sociale samenhang verbeteren. De w et m oet ervoor zorgen dat 

m ensen zo lang m ogelijk zelfstandig kunnen blijven w onen en m ee kunnen doen in 

de sam enleving, al dan niet geholpen door vrienden, fam ilie of bekenden. G em eenten 

zijn volgens de w et verantw oordelijk voor het bieden van ondersteuning bij dit 

‘m eedoen’, bijvoorbeeld door het aanbieden van vrijw illigers- en 

m antelzorgondersteuning en door het voorzien in de hu lp  bij het hu ishouden.� 

G em eenten kunnen binnen het w ettelijk kader voor een groot deel zelf invu llen hoe ze 

het W m o-beleid vorm  w illen geven. 

 

De W m o is ingevoerd in 2007 en vervangt een aantal w etten:  

�� W et voorziening gehandicapten (W vg). De W vg regelde voorzieningen voor 

m ensen m et een beperking of handicap .  

�� W elzijnsw et. De W elzijnsw et regelde w elzijnsw erk, zoals m aatschappelijk 

w erk, de peu terspeelp laats, jongerenw erk, bu u rthu izen en vrouw enopvang.  

�� H u ishoudelijke hu lp  u it de A W BZ . M et de invoering van de W m o is de 

gem eente verantw oordelijk voor hu ishoudelijke hu lp .  
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�� W et collectieve p reventie volksgezondheid (w cpv) voor w at betreft de 

bevordering van de O penbare G eestelijke G ezondheidszorg (O G G z) m et 

u itzondering van de psychosociale hu lpverlening bij ram pen. 

Daarnaast is een aantal specifieke subsidieregelingen naar de W m o overgeheveld. 

 

U it het bovenstaande vloeit voort dat m ensen m et een beperking een belangrijke 

doelgroep  van de W m o vorm en. M aar zij vorm en niet de enige doelgroep . O nder de 

W m o valt bijvoorbeeld ook p reventief jeugdbeleid, verslavingsbeleid en 

m aatschappelijke opvang, m aar ook beleid gericht op  de sociale sam enhang en 

leefbaarheid van dorpen, w ijken en buu rten. Binnen de W m o gaat het dus om  het 

bevorderen van het ‘m eedoen aan de sam enleving’ (participeren) van alle bu rgers. De 

W m o kent negen ‘p restatievelden’ w aarop  een gem eente beleid m oet m aken en 

u itvoeren. In p rincipe valt de hele gem eentelijke bevolking onder het geheel van deze 

p restatievelden. 

 

De negen prestatievelden van de W m o: 
1.� het bevorderen van de sociale sam enhang in en leefbaarheid van dorpen, w ijken 

en buurten; 

2.� op  preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen m et problem en m et opgroeien 

en van ouders m et problem en m et opvoeden; 

3.� het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 

4.� het ondersteunen van m antelzorgers en vrijw illigers; 

5.� het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig 

functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van 

mensen met een psychosociaal probleem; 

6.� het verlenen van voorzieningen aan m ensen m et een beperking of een chronisch 

psychisch probleem  en aan m ensen m et een psychosociaal probleem  ten behoeve 

van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelnam e aan het 

m aatschappelijk verkeer; 

7.� het bieden van m aatschappelijke opvang, w aaronder vrouw enopvang; 

8.� het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, m et u itzondering van 

het bieden van psychosociale hu lp  bij ram pen; 

9.� het bevorderen van verslavingsbeleid. 

 

 

In de afgelopen jaren is de W m o door het M inisterie van V W S, de V N G  en 

cliëntenorganisaties doorontw ikkeld. In dit zogenaam de ‘kantelingsproces’ staat de 

om slag van aanbodgericht denken naar vraaggericht denken centraal. Bu rgers w orden 

steeds m eer aangesproken op  hun zelfredzaam heid; hun eigen kracht en eigen 

verantw oordelijkheid.  Dit geldt voor alle bu rgers. De groep  ‘m ensen m et een 

beperking’� heeft daarbij echter ondersteuning nodig. Deze groep  krijgt daarom  extra 

aandacht in het kader van de W m o. In dit kader is een belangrijk aspect van de W m o 

het compensatiebeginsel: de gem eente m oet m ensen m et beperkingen op  vier 

leefgebieden com penseren. De gem eente dient voorzieningen te treffen die deze 

m ensen in staat stellen om : een hu ishouden te voeren, zich te verp laatsen in en om  

de w oning, zich lokaal te verp laatsen per vervoerm iddel en m edem ensen te 

ontm oeten en op  basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. H et 

com pensatiebeginsel is vastgelegd in artikel 4 van de W m o. De w ijze van toegang tot 

het aanvragen van deze voorzieningen en de w ijze van het verkrijgen van deze 
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voorzieningen hoort volgens artikel 5 van de W m o vastgelegd te zijn in een 

verordening van de gem eente.  

 

Een ander belangrijk u itgangspunt van de W m o is cliëntparticipatie en horizontale 

verantw oording. A rtikel 11 van de w et stelt dat de gem eente inw oners m oet betrekken 

bij de voorbereiding van het beleid en in de gelegenheid m oet stellen om  zelfstandig 

voorstellen voor het beleid te doen. H et beleid dient ook voorgelegd te w orden aan een 

vertegenw oordiging van de belanghebbenden, alvorens de gem eenteraad het vaststelt. 

Daarnaast m oet de gem eente zich bij de voorbereiding van het beleid vergew issen van 

de belangen en behoeften van ‘ingezetenen die hun belangen en behoeften niet goed 

kenbaar kunnen m aken’.  

 

In gem eenten zijn hiervoor W m o-(cliënten)raden opgesteld. H ierin w orden de 

belangen van de bu rgers vertegenw oordigd. In de W m o is hierover gezegd dat de 

gem eente voor vaststelling van haar beleid advies dient te vragen aan de 

‘gezam enlijke vertegenw oordigers van representatieve organisaties van de kant van 

vragers op  het gebied van m aatschappelijke ondersteuning’ (artikel 12 W m o). 

Daarnaast m oet het college bij de vaststelling van het beleid door de gem eenteraad 

een m otivering bijslu iten hoe de belangen en behoeften zijn gew ogen van de ‘groep  

bu rgers die hun belangen en behoeften niet goed zelf kenbaar kunnen m aken’.  

 

1-3� W m o in Lansingerland 

In 2007 heeft de gem eente Lansingerland een visiedocum ent over de u itvoering W m o 

opgesteld. Deze visie is vervolgens u itgew erkt in de ‘beleidsnota deel 1’ w aarin onder 

m eer de beleidskeuzes, de speerpunten u it het W m o-beleid en de lokale u itw erking 

zijn beschreven. De grondgedachte is dat alle inw oners m oeten kunnen m eedoen in 

de sam enleving, w aarbij zover m ogelijk w ordt u itgegaan van eigen kracht van de 

bu rgers. Individuele voorzieningen voor kw etsbare bu rgers w orden pas ingezet op  het 

m om ent dat algem ene en collectieve voorzieningen niet voldoende zijn. 

 

In 2009 is in ‘beleidsnota deel 2’ het u itvoeringsprogram m a voor de W m o beschreven. 

O ok is in 2009 de ‘V erordening V oorzieningen W et M aatschappelijke O pvang 

gem eente Lansingerland 2009’ vastgesteld. Deze verordening geeft aan w elke groepen 

aanspraak kunnen m aken op  de W m o en w elke verstrekkingen vanu it de W m o 

kunnen w orden geleverd. 

 

M ede gegeven de landelijke kanteling van de W m o heeft het college in 2011 een nieuw  

beleidsp lan voor de periode 2011 – 2014 opgesteld. In dit beleidsp lan w orden de 

eerdere u itgangspunten (m eedoen in de sam enleving, eigen kracht van bu rgers, 

collectief boven individueel) gehandhaafd. Daarnaast w ordt aangegeven dat m eer 

aandacht zal w orden besteed aan: 

�� de toegangscriteria bij collectieve voorzieningen;  

�� een eventuele u itbreiding van de eigen bijdrage, w aarbij het p rincipe van sterke 

schouders dragen de m eeste lasten m eer zal w orden ingevu ld;  

�� de relatie m et onder m eer het vrijw illigersbeleid en participatie van bu rgers 

 

De u itvoering van het W m o-beleid ligt bij de gem eente. V oor het contact m et de 

bu rgers is er in Lansingerland, net als in veel andere gem eenten, een W m o-loket 

aanw ezig. H ier kunnen inw oners terecht voor inform atie en advies over de W m o en 

voor het aanvragen van voorzieningen. 
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In het ‘beleidsp lan W m o 2011 – 2014’ geeft de gem eente Lansingerland aan dat in 2011 

€ 4,1 m iljoen beschikbaar is voor individuele voorzieningen. Dit betreft de 

voorzieningen: hu ishoudelijke hu lp , w oonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en 

rolstoelen. De interne organisatiekosten zijn hierin niet m eegenom en. V oor de 

collectieve voorzieningen is volgens het beleidsp lan € 0,3 m iljoen beschikbaar.  

De totale lasten van het p rogram m a M aatschappelijke O ndersteuning zijn in 2011 

ongeveer € 9,5 m iljoen. 

U it het ‘beleidsp lan W m o 2011 – 2014’ blijkt niet hoeveel m ensen er gebru ik m aken 

van de individuele en collectieve voorzieningen. W el w ordt aangegeven dat de 

kom ende jaren m eer m ensen een beroep  zu llen doen op  de W m o-voorzieningen. 

 

O m  het cliëntenbelang te laten vertegenw oordigen is in Lansingerland een W m o-raad 

opgericht. Deze raad geeft gevraagd advies aan het college over onderw erpen die 

adviesp lichtig zijn en ongevraagd advies over onderw erpen die spelen bij de bu rgers 

binnen de gem eente. De W m o-raad bestaat m om enteel u it zeven leden en een 

onafhankelijke voorzitter. De leden van de W m o-raad zijn door het college officieel 

benoem d en aangesteld voor een periode van vier jaar w aarbij verlenging m ogelijk is. 

De W m o-raad in Lansingerland is de afgelopen drie jaar tw ee keer van sam enstelling 

gew ijzigd. De nieuw e raad is in sep tem ber 2011 benoem d.  

 

1-4� focu s 

De hu idige ontw ikkelingen binnen de W m o, oftew el het ‘kantelingsproces’, zorgen 

ervoor dat een belangrijke doelgroep  van het gem eentelijk beleid w ordt gevorm d door 

m ensen die niet (of m inder) zelfredzaam  zijn. De rekenkam er kiest er daarom  voor de 

focus te leggen op  één specifieke doelgroep  van de W m o: ‘m ensen m et beperking’. 

V anu it die focus onderzoeken w e of voldoende tegem oet gekom en w ordt aan het 

com pensatiebeginsel en het u itgangspunt van cliëntparticipatie. C oncrete 

onderw erpen daarbij zijn: 

-� aanslu iting tussen vraag en aanbod van individuele voorzieningen�; 

-� cliëntparticipatie van deze doelgroep ; 

-� toegankelijkheid van de voorzieningen: 

�� inform atie en advies; 

�� de aanvraagprocedu re; 

�� indicatiestelling. 

 

H et com pensatiebeginsel en de gekozen doelgroep  zijn terug te vinden in p restatieveld 

5 en 6 van de W m o:  

5.� H et verlenen van voorzieningen aan ‘m ensen m et beperking’ ten behoeve 

van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelnam e aan het 

m aatschappelijk verkeer.  

6.� H et bevorderen van de deelnam e aan het m aatschappelijke verkeer en van 

het zelfstandig functioneren van ‘m ensen m et beperking’. 

 

 

De toegankelijkheid van voorzieningen is terug te vinden in p restatieveld 3:  
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3.� H et geven van inform atie, advies en cliëntondersteuning. 

 

1-5� bestu u rlijke verantw oordelijkh eid 

De bestu u rlijke verantw oordelijkheid voor het W m o beleid en de u itvoering daarvan 

ligt bij w ethouder Braak (PvdA ). H ij is bestu u rlijk verantw oordelijk voor de brede 

portefeu ille van sport, kunst en cu ltu u r, w elzijn, volksgezondheid, w erk en inkom en, 

m aatschappelijke ondersteuning en ouderenbeleid, personeel en organisatie, 

bu rgerparticipatie en com m unicatie. In de periode 2010-2011 w as w ethouder Bodbijl 

(leefbaar 3B) bestu u rlijk verantw oordelijk. 

2� doel- en vraagstelling 

doelstelling 

M et dit onderzoek beoogt de Rekenkam er Lansingerland een oordeel te geven over de 

m ate w aarin het W m o-beleid van de gem eente Lansingerland tegem oet kom t aan het 

com pensatiebeginsel m et betrekking tot de doelgroep  ‘m ensen m et beperking’. Daarbij 

w ordt getoetst of de p rocessen m et betrekking tot de levering van voorzieningen 

voldoen aan drie criteria van het com pensatiebeginsel, te w eten: 

�� de toegankelijkheid; 

�� w aarborgen voor gelijke behandeling van gelijke gevallen; en  

�� de aanslu iting tussen vraag en aanbod.  

De rekenkam er gaat ook na op  w elke w ijze cliëntparticipatie van deze doelgroep  

w ordt vorm gegeven en of hierm ee aan de criteria van de W m o voldaan w ordt. 

 

centrale vraag 

De centrale vraag kan als volgt w orden geform u leerd: 

Komt de gemeente Lansingerland met betrekking tot de doelgroep ‘mensen met beperking’ 

tegemoet aan het compensatiebeginsel en het uitgangspunt van cliëntparticipatie, zoals 

geformuleerd in de W mo? 

 

deelvragen 

De centrale vraag is u itgew erkt in de volgende deelvragen: 

1.� H oe heeft de gem eente Lansingerland de p rocessen m et betrekking tot de 

collectieve en individuele voorzieningen ingericht, ten aanzien van: 

a.� Inform atie en advies? 

b.� De aanvraagprocedu re? 

c.� De indicatiestelling? 

2.� H oe verlopen deze p rocessen in de p raktijk? 

3.� W aarborgen deze p rocessen de toegankelijkheid van deze voorzieningen? 

4.� W aarborgt het p roces van indicatiestelling een gelijke behandeling van 

gelijke gevallen? 

5.� Slu iten vraag en aanbod van individuele voorzieningen voor m ensen m et 

een beperking, een chronisch psychisch p robleem  of een p sychosociaal 

p robleem  voldoende op  elkaar aan? 

a.� H oeveel m ensen staan geregistreerd m et een beperking, een 

chronisch p robleem  of een p sychosociaal p robleem  in 

Lansingerland die aanspraak kunnen m aken op  de W m o? 
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b.� H oeveel aanvragen per jaar en per categorie zijn er in de periode 

2009-2011 ingediend en hoeveel aanvragen zijn daarvan 

toegekend? 

c.� G eldt voor alle vier terreinen die onder het com pensatiebeginsel 

vallen dat er sp rake is van aanslu iting tu ssen vraag en aanbod 

(hu ishouding, w oning, vervoer en sociaal contact)? 

6.� Is vorm gegeven aan de cliëntparticipatie van deze doelgroep? 

a.� Zo ja, hoe is hieraan vorm gegeven? 

b.� En is dit conform  de bedoeling van de w etgever? 

 

3� afbakening en onderzoeksaanpak 

3-1� afbakening 

W e kiezen voor een onderzoeksperiode van de jaren 2010 en 2011. De reden hiervoor 

is dat de m eest recente verordening ‘V oorzieningen w et m aatschappelijke 

ondersteuning’ eind 2009 is vastgesteld in de raad, w aardoor deze vanaf 2010 geldend 

w erd.  

 

De focus van het onderzoek ligt, zoals eerder aangegeven, bij m ensen m et een 

beperking. M et nam e deze groep  m ensen m aakt ook gebru ik van individuele 

voorzieningen. Dit betreft de voorzieningen: hu ishoudelijke hu lp , w oonvoorzieningen, 

vervoersvoorzieningen en rolstoelen. In dit onderzoek zal w orden onderzocht of het 

aanbod van de individuele voorziening aanslu it bij de vraag.  

In 2012 zal de W m o-raad een onderzoek naar de vervoersvoorzieningen (laten) 

u itvoeren. Dit betreft één van de individuele voorzieningen. U it oogpunt van 

doelm atigheid zal de rekenkam er nagaan of zij gebru ik kan m aken van de 

bevindingen van dit onderzoek.  

 

G egeven het financiële belang van dit beleidsterrein zal de Rekenkam er Lansingerland 

aandacht besteden aan de gem eentelijke u itgaven. N agegaan zal w orden w elk budget 

er beschikbaar is gesteld en w at de jaarlijkse u itgaven per p restatieveld zijn gew eest. 

O ok zal het beleid inzake de eigen bijdrage aan de orde kom en.  

3-2� norm enkader 

O nderstaand is voor alle onderzoeksvragen m et een toetsend karakter aangegeven 

w elke norm en onder m eer in dit onderzoek w orden gehanteerd. Deze norm en zijn 

gebaseerd op  de w ettelijke kaders en de beleidscriteria van Lansingerland, algem een 

geaccepteerde p rofessionele opvattingen over p rocesinrichting en dienstverlening, en 

norm en die de rekenkam er in eerdere onderzoeken heeft gehanteerd. V oor de 

beschrijvende onderzoeksvragen zijn (vooralsnog) geen norm en opgesteld. Een nadere 

u itw erking van het norm enkader (in criteria) zal bij de start van de 

onderzoeksu itvoering p laatsvinden. 

 

W aarborgen deze processen de toegankelijkheid van deze voorzieningen? 

�� De gevolgde p rocedu res garanderen dat de voorzieningen toegankelijk zijn voor 

ieder die daarvoor in aanm erking kom t. 

�� De voorzieningen zijn goed bereikbaar voor de cliënten (o.a. locatie, reisduu r, 

infrastru ctu u r). 

�� De voorzieningen zijn voor m eerdere doelgroepen beschikbaar. 



 

 

9 onderzoeksopzet Wmo-beleid 

�� De eigen bijdrage van cliënten m ag niet zodanig hoog zijn dat het de cliënten 

beperkt om  een voorziening te ontvangen.  

�� Er w ordt geen inkom ensgrens gehanteerd. 

 

W aarborgt het proces van indicatiestelling een gelijke behandeling van gelijke gevallen? 

�� De gem eenteraad stelt een verordening vast m et daarin de regels voor het 

verstrekken van individuele voorzieningen en de voorw aarden w aaronder personen 

die een aanspraak hebben op  dergelijke voorzieningen recht hebben op  het 

ontvangen van die voorziening in natu ra, het ontvangen van een financiële 

tegem oetkom ing of een persoonsgebonden budget. (W m o, art. 5). 

�� De regels die in deze stu kken zijn opgenom en w orden bij elke aanvraag op  gelijke 

w ijze toegepast. 

�� De gem eente draagt zorg voor een (periodieke) controle of gelijke gevallen inderdaad 

gelijk w orden behandeld. 

 

Sluiten vraag en aanbod van individuele voorzieningen voor mensen met een beperking, een 

chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem voldoende op elkaar aan? 

�� De voorzieningen w orden getroffen op  algem een, collectief en individueel niveau . 

�� De gem eente treft voorzieningen op  het gebied van: 

a�het voeren van een hu ishouden; 

b�het zich verp laatsen in en om  de w oning; 

c� het zich lokaal verp laatsen per vervoerm iddel; 

d�het ontm oeten van m edem ensen en op  basis daarvan sociale verbanden 

aangaan voor m ensen m et een beperking of een chronisch p robleem  en van 

m ensen m et een psychosociaal p robleem  (W m o, art. 4:1). 

�� De gem eente inventariseert de behoefte aan m aatschappelijke ondersteuning en 

registreert dit. 

�� De gem eente registreert en m onitort de aanvragen per categorie. 

�� De gem eente registreert de toekenning dan w el afw ijzing per aanvraag per 

categorie. 

�� De gem eente m onitort de daadw erkelijke realisatie van de toekenning, inclu sief de 

tijdigheid van levering en de kw aliteit van het p roduct en de m ate w aarin het 

geleverde p roduct tegem oet is gekom en aan de behoefte van de cliënt. 

�� De gem eente beslist binnen een redelijke term ijn over een aanvraag en registreert 

de gerealiseerde beslisterm ijn. 

 

 

Is de cliëntparticipatie van deze doelgroep conform de bedoeling van de w etgever vormgegeven? 
 

�� H et college van bu rgem eester en w ethouders betrekt inw oners/belanghebbenden bij 

de voorbereiding van het beleid betreffende m aatschappelijke ondersteuning en 

stelt daartoe een verordening op .  

�� De W m o-raad representeert de bu rgerbevolking en is sam engesteld u it leden die 

draagvlak hebben in de sam enleving van Lansingerland en qua deskundigheid 

gezam enlijk de p restatievelden van de W m o afdekken.  

�� O ok de inspraak m et betrekking tot de belangen en behoeften van ingezetenen die 

deze niet goed kenbaar kunnen m aken, is goed geregeld. 

�� De leden van de W m o-raad dragen zorg voor de com m unicatie m et het w erkveld. 

�� De W m o-raad adviseert de gem eente gevraagd in ieder geval op  het gebied van het 

W m o-beleidsp lan, de borging van de kw aliteit van de m aatschappelijke 
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ondersteuning, de keuzevrijheid voor cliënten, de p restatievelden van de W m o en 

het cliënttevredenheidsonderzoek. 

�� H et college verschaft de W m o-raad de inform atie die nodig is om  hun inspraakrecht 

te kunnen u itoefenen. 

�� H et college vraagt de W m o-raad tijdig om  advies. 

�� De gem eente stelt voldoende m iddelen, capaciteit en tijd beschikbaar voor de W m o-

raad om  haar w erkzaam heden adequaat te kunnen vervu llen. 

�� In de p raktijk verloopt de cliëntparticipatie volgens de u itgangspunten die in de 

gem eentelijke verordening zijn opgenom en.  

�� De gem eentelijke verordening voldoet aan de w ettelijke voorschriften. 

 

3-3� onderzoeksaanpak 

 

De onderzoeksaanpak om vat m eerdere m ethoden van dataverzam eling, nam elijk:  

 

1.� K w antitatieve dataverzam eling: onderzoek naar de aard en om vang van de 

groep  ‘m ensen m et een beperking’ in Lansingerland, aangevraagde en 

toegekende voorzieningen. G egevens hiertoe w orden opgevraagd bij de 

gem eente en verzam eld via Statline van het C BS. (beantw oording 

deelvragen 4 en 5) 

 

2.� Docum entstudie: analyse beleidsdocum entatie, beschikbare evaluaties, 

onderzoeken, verantw oordingsinform atie en raadsstu kken ten aanzien van  

a.� de inrichting van de p rocessen die betrekking hebben op : 

i.� inform atie en advies; 

ii.� de aanvraagprocedu re; 

iii.� de indicatiestelling. 

b.� de aanslu iting tussen vraag en aanbod; 

c.� de vorm geving van cliëntparticipatie; 

d.� Begrootte en u itgegeven budgetten.  

   (beantw oording van onderzoeksvragen 1 tot en m et 6) 

 

3.� Interview s: onderzoek naar de u itvoering van bovengenoem de p rocessen in 

de p raktijk, inventarisatie van kennis over de vraag naar collectieve en 

individuele voorzieningen voor de betreffende doelgroep  en de w ijze 

w aarop  cliëntparticipatie in de p raktijk vorm  heeft gekregen. 

a.� A fdelingshoofd/beleidsm edew erker W m o. 

b.� U itvoerende am btenaren front- en backoffice W m o-loket. 

c.� Indicatiestellers. 

d.� O uderenadviseu r(s). 

e.� V oorzitter hu idige W m o-raad (tevens lid vorige raad). 

f.� Relevante organisaties in het m aatschappelijk m iddenveld. � 
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g.� Relevante zorgverleners.� 

h.� C liënten zelf (via W m o-loket). 

   (beantw oording van onderzoeksvragen 1 tot en m et 6) 

 

4.� Dossierstudie: bestudering van de anoniem e databases (gebaseerd op  

individuele dossiers), w aarbij de beperkingen/indicatie enerzijds en 

toegekende voorzieningen anderzijds w orden geïnventariseerd, zodat kan 

w orden nagegaan of gelijke gevallen gelijk w orden behandeld. 

   (beantw oording onderzoeksvraag 4) 

 

4� organisatie, p lanning en procedu re van h et onderzoek 

organisatie 

H et onderzoek zal w orden u itgevoerd door de volgende m edew erkers van de 

Rekenkam er Lansingerland: 

 

�� m evrouw  Esther Doodkorte; 

�� m evrouw  Elske O ranje; 

�� m evrouw  K atrien de V aan. 

 

p lanning en procedu re 

N aar verw achting zal de u itvoering van het onderzoek door de rekenkam er circa 50  

onderzoeksdagen beslaan. 

 

In decem ber 2011 is de rekenkam er begonnen m et het opstellen van een 

onderzoeksopzet. De u itvoering van het onderzoek start in decem ber  2011. De 

bevindingen u it het onderzoek w orden in een conceptnota vastgelegd. De rekenkam er 

stelt de gem eente in de gelegenheid op  deze bevindingen te reageren en biedt de 

conceptnota van bevindingen voor am btelijk w ederhoor aan. N a verw erking van de 

reacties stelt de rekenkam er vervolgens een bestu u rlijke conceptnota op . Daarin 

p resenteert de rekenkam er de voornaam ste conclu sies van het onderzoek. O ok kan zij 

daarin aanbevelingen opnem en. De bestu u rlijke conceptnota zal, m et de nota van 

bevindingen als bijlage, voor w ederhoor aan het college w orden voorgelegd. De 

reacties van het college w orden, sam en m et het naw oord van de rekenkam er daarbij, 

in de definitieve bestu u rlijke nota opgenom en.  

De bestu u rlijke nota en de nota van bevindingen vorm en sam en het gehele 

onderzoeksrapport. Dit zal aan de raad w orden aangeboden. Deze aanbieding staat 

gep land voor m ei/juni 2012. 
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