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KOSTEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ONBEHEERSBAAR 
 
De kosten voor maatschappelijke ondersteuning door de gemeente Lansingerland zijn 
onbeheersbaar. De gemeente heeft geen zicht op de te verwachte kosten voor de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoeveel mensen mogelijk zorg nodig hebben, 
weet de gemeente niet. Ook onderneemt de gemeente te weinig om bepaalde vormen 
van ondersteuning groepsgewijs (collectief) aan te bieden. De gemeente mist daardoor 
kansen om effectief en efficiënt in te spelen op de echte hulpvraag van mensen. Hierdoor 
is de kans groot dat de gemeente in de toekomst nog steeds geld te kort zal komen. Dit 
en meer schrijft de Rekenkamer Lansingerland in haar rapport ‘zorg om ondersteuning, 
de uitvoering van de Wmo in Lansingerland’.  
 
De Rekenkamer Lansingerland heeft onderzocht of mensen met een beperking voldoende 
door de gemeente worden geholpen om te kunnen deelnemen aan de samenleving. De 
gemeente heeft voor het ondersteunen met individuele voorzieningen zoals 
scootmobielen, rolstoelen, de beltaxi, woningaanpassingen en thuiszorg een vastgesteld 
budget van € 4,0 miljoen gereserveerd. Om te voorkomen dat de gemeente geld tekort 
komt en daardoor geen goede ondersteuning meer kan bieden, moet zij weten hoeveel 
mensen hulp nodig hebben en wat zij uitgeeft. Daarvoor moet de gemeente bewuste 
keuzes in het zorgaanbod maken en hierop sturen. In 2011 kwam de gemeente € 0,5 
miljoen tekort. Om in de komende jaren wel binnen het beschikbare budget te blijven, 
worden per 1 januari 2013 bezuinigingsmaatregelen ingevoerd. Onduidelijk is of de 
beoogde besparingen realistisch zijn, omdat inzicht in aantallen mensen en kosten 
ontbreken. Omdat gemeenten ook de mensen uit de AWBZ zullen moeten gaan bedienen, 
is de kans groot dat Lansingerland geld tekort gaat komen.  
 
Nu krijgen mensen doorgaans een voorziening uit het standaard zorgaanbod van de 
gemeente. De vraag wat mensen nu echt nodig hebben, wordt nog niet voldoende 
onderzocht. Hebben ze echt die scootmobiel nodig, of is een andere manier van vervoer 
naar sociale activiteiten een beter idee? Ook worden maar weinig voorzieningen collectief 
aangeboden. Door cliënten en zorgaanbieders wordt een aantal voorzieningen nog gemist. 
Genoemd zijn bijvoorbeeld: een passend aanbod aan sociale activiteiten voor mensen 
onder de 55 jaar, een brede aanpak voor bestrijden sociaal isolement, een aanpak voor 
huiselijk geweld en een ontmoetingscentrum in Berkel en Rodenrijs.  
 
De mensen die een voorziening hebben gekregen zijn over het algemeen tevreden. Circa 
60% kon door het krijgen van de voorziening beter zijn sociale contacten onderhouden. 
Voor 40% gold dit niet, maar deze mensen waren wel beter in staat om zelfstandig te 
blijven wonen. Mensen vinden dat ze goed terecht kunnen bij de gemeente voor het 
krijgen van informatie en voor het aanvragen van voorzieningen. Andere aspecten 
moeten nog worden verbeterd. Zo is de gemeente moeilijk bereikbaar met het openbaar 
vervoer en vinden mensen het niet fijn om hun persoonlijke zaken te bespreken in een 
ruimte van het gemeentehuis waar iedereen mee kan luisteren. Bovendien is de 
belangenbehartiging van cliënten in de Wmo-raad niet goed geregeld.  
 
De Rekenkamer Lansingerland adviseert de gemeente om voor de verschillende zorgtypen 
het aantal huidige en toekomstige gebruikers en de bijbehorende kosten in kaart te 
brengen. Breng de feitelijke zorgvraag beter in kaart en stem de voorzieningen daarop af. 
Bied waar mogelijk het zorgaanbod groepsgewijs aan, zodat de zorg efficiënter kan 
worden geleverd. Daarnaast beveelt de rekenkamer aan om de cliënten en in het 
bijzonder de Wmo-raad eerder en beter te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven hier al mee bezig te zijn en er 
verder mee aan de slag te gaan. Volgens de rekenkamer is deze aanpak echter niet 
toereikend. Ook met deze nieuwe aanpak heeft de gemeente nog te weinig informatie 
over de kosten en cliënten om de uitvoering van de Wmo beheersbaar te maken. Daarom 
adviseert de rekenkamer aan de gemeenteraad om het college op te dragen met een 
concreet plan van aanpak te komen, met daarin additionele maatregelen op het 
verkrijgen van inzicht in de mensen die nu en in de toekomst ondersteund moeten 
worden en de kosten die daarmee zijn gemoeid.  


