
Wet maatschappelijke ondersteuning in aantocht 

Wmo: nieuwe taken en nieuwe 
problemen voor de gemeenten 
Een nieuwe afkorting gaat zich 
de komende tijd een belangrijke 
plaats verwerven in het gemeen
teraadsledenjargon: Wmo, Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 
In Spanning alvast een eerste 
kennismaking met drie letters die 
heel wat overhoop gaan halen. 

Het plan van de regering is om de 
Wmo in te laten gaan op 1 januari 
2006. De nieuwe wet moet de 
Wet voorzieningen gehandicap
ten (Wvg) en de Welzijnswet ver
vangen, en ook delen van de Al
gemene Wet Bijzondere Ziekte
kosten (AWBZ) overnemen, bij
voorbeeld de huishoudelijke ver
zorging van de Thuiszorg. De 
Wmo gaat uitgevoerd worden 
door de gemeenten, die daarmee 
grote nieuwe bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden krijgen. 

Bij de vraag naar het waarom van 
een Wmo stuiten we al heel snel 
op de financiën. Een belangrijk 
doel van de nieuwe wet is het 
indammen van de groei van de 
kosten die gemoeid zijn met 
de AWBZ. In 2004 staan de ' 
bijzondere ziektekosten' voor 
18,7 miljard euro op de begroting 
en betalen we er 13,3 procent pre
mie voor. Het kabinet verwacht 
dat die premiedruk bij ongewij
zigd beleid stijgt tot minimaal 20 
procent in 2020 - en vindt dat te 
veel. 
De oplossing wordt enerzijds 
gevonden door de 'open einde
regeling' dicht te schroeien door 
een bedrag over te maken aan de 

gemeenten en daar ook het risico 
neer te leggen van extra uitgaven 
door een onverwachte toename 
van het aantal aanvragen. En an
derzijds door af te rekenen met 
het récht op voorzieningen zoals 
dat nu geldt in de AWBZ. 'Men
sen die dat kunnen, dienen meer 
dan nu het geval is zelf oplossin
gen te bedenken in de eigen so
ciale omgeving voor problemen 
die zich voordoen,' schrijven mi
nister Hoogervorst en staatsse
cretaris Ross aan de Kamer. 'Het 
kabinet stelt daarom een aantal 
historisch gegroeide vanzelf
sprekendheden in zorg en onder
steuning ter discussie. Dit doet 
een groter beroep op de 
eigen draagkracht en laat een 
aantal verzekerde rechten zoals 
huishoudelijke hulp verdwij
nen.' Wat dat precies gaat bete
kenen, zal in de praktijk blijken. 
Duidelijk is wel, dat de gemeen
ten heel veel vrijheid krijgen om 
'nee' te verkopen. 

In ruil voor hun zware verant
woordelijkheid krijgen de 
gemeenten extra geld in het 
gemeentefonds en heel veel 
bevoegdheden om dat geld zo te 
besteden als ze willen. De invoe-

ring van de Wmo lijkt daardoor 
veel op de invoering van de Wvg 
in 1994. Toen kregen de gemeen
ten de zeggenschap over de ge
handicaptenvoorzieningen en een 
hogere uitkering in het gemeente
fonds. Een verschil met de Wvg is 
er echter ook: toen er na de decen
tralisatie van de gehandicapten
voorzieningen enorme verschil
len ontstonden tussen de gemeen
ten onderling, perkte het Rijk de 
beleidsvrijheid in. Er kwamen 
nieuwe landelijke regels en een 
Wvg-protocol. Dat zal nu niet 
gebeuren. Ross en Hoogervorst 
schrijven: 'De Wmo legt in meer 
algemene termen vast op welke 
terreinen de gemeente een voor
zieningenbeleid · moet voeren. 
Wélke voorzieningen de gemeen
te op dat terrein dan realiseert is, 
anders dan in de Wvg, een zaak 
van gemeentelijke besluitvor
ming.' Over het Wvg-protocol dat 
onder zware druk van de gehandi
captenorganisaties tot stand is ge
komen, wordt nu gezegd: 'Wij 
zijn dan ook van plan om het 
wetsvoorstel dat het protocol een 
wettelijke basis moet geven in te 
trekken. Deze wetswijziging past 
niet langer in het toekomstper
spectief van de Wvg wanneer 
deze opgaat in de Wmo.' 
De beleidsvrijheid zal dus blij
vend erg groot zijn. En dat maakt 
de gemeenten in de komende ja
ren tot een arena waarin gehandi
capten en ouderen strijden met 
jongeren, buurthuizen en sport
verenigingen om een zo groot 
mogelijk deel van een karig ge
vulde pot met geld. De rol van de 
gemeenteraden in dat gevecht 
moet vooral tot uiting komen bij 
het verplicht vastleggen van 'een 
samenhangend beleid, de uitvoe
ring ervan, de te verwachten con-

8 Spanninge24 juni 2004 

crete acties, te bereiken resulta
ten en de financiering ervan'. 
Minimaal eens per vier jaar 
moet de gemeente deze zaken 
tegen het licht houden en vast
stellen. 

Geld is een belangrijke reden 
achter de Wmo, maar ideologie 
speelt ook een rol. De eigen ver
antwoordelijkheid wordt erg be
nadrukt in de toelichting van het 
kabinet en ook de privatisering 
komt om de hoek kijken. 'Het 
kabinet is er groot voorstander 
van dat vooral particuliere orga
nisaties de voorzieningen op het 
gebied van de maatschappelijke 
ondersteuning leveren', schrij
ven de bewindslieden. 'Pas 
wanneer er geen geschikte parti
culiere organisaties zijn die de 
gevraagde voorzieningen kun
nen leveren, kan de gemeente 
zelf als leverancier van diensten 
optreden.' 
Over de eigen verantwoordelijk
heid komen Ross en Hooger
vorst met fraaie bespiegelingen 
als: 'De keuzevrijheid van men
sen is in het verleden omarmd, 
maar er is te weinig gedaan om 
tegelijkertijd de eigen verant
woordelijkheid te stimuleren.' 
'Duidelijk afgebakende verant
woordelijkheden en samenhan
gende voorzieningen: zelf wat 
zelf kan, lokaal wat lokaal kan 
en verzekerd wat verzekerd 
moet.' 
'De overheid compenseert niet 
automatisch iedere organisatori
sche, financiële of lichamelijke 
beperking bij burgers om maat
schappelijk actief te kunnen zijn 
met voorzieningen. Dat zou 
onnodig afhankelijkheid, leun
gedrag uitlokken en dat is 
precies het tegenovergestelde 



van wat de Wmo beoogt, name
lijk: niet leunen maar steunen.' 
Ondanks het felle verzet van or
ganisaties als de Chronisch Zie
ken en Gehandicaptenraad zal 
de Wmo er wel komen. Met de 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG), de partij 
die nog echt dwars zou kunnen 
liggen, is alleen strijd te ver
wachten over de hoeveelheid 
geld die gelijktijdig met de in
voering van de W mo wordt 
overgeheveld. De regering zegt 
daar nu over: 'Hoe en in welke 
mate bedragen naar het Ge
meentefonds gaan, is onderwerp 
van overleg met de VNG. Daar
bij wordt uiteraard een koppe
ling gelegd met wat het kabinet 
op dit gebied van gemeenten 
verwacht.' En dat is - zoals we 
al eerder zagen - bijvoorbeeld 
het weigeren van voorzieningen 
als er via mantelzorg een oplos-

P-teammedewerker Ineke Palm: 
'Het belangrijkste kritiekpunt 
op de Wmo is dat het zwaar 
bevochten recht op zorg ver
dwijnt. Daarvoor in de plaats 
komt de afhankelijkheid van 
gemeentelijk beleid: de be
leidsvrijheid van de gemeenten 
wordt zo groot dat recht op 
zorg niet meer af te dwingen is. 
Bovendien zal het uit de AWBZ 
verdwijnen van de huishoude
lijke zorg en de ondersteunende 
en activerende begeleiding 
ongetwijfeld leiden tot extra 
opnames in verpleeg- en ver
zorgingshuizen. En omdat de 
uitgaven beteugeld moeten 
worden, zullen de middelen 
voor de gemeenten achterblij
ven bij de toenemende vraag. 
De zorg en ondersteuning om 
het thuis te redden worden ver
minderd, en de gevolgen laten 
zich raden: verwaarlozing en 
vereenzaming, terugvallen op 

liefdadigheid, afname gelijke 
kansen en participatie, mantel
zorg meer onder druk, rechts
onzekerheid en rechtsongelijk
heid. Op een bijeenkomst waar 

ik was, vlogen de alternatieve 
benamingen voor de WMO 
over tafel: Wet maatschappelijk 
ontwrichting, onthouding, on
dergang.' 

ing kan komen. 

Van AWBZ naar Wmo 
Vanuit de AWBZ gaan de volgende zaken over naar de 

Wmo (gedeeltelijk overigens pas in 2007): 

• huishoudelijke verzorging Thuiszorg 
• AWBZ-vervoer 
• AWBZ-ondersteunende en activerende begeleiding 

(onder andere dagbesteding ouderen en chronisch 
psychiatische patienten) 

• subsidieregeling diensten bij wonen met zorg 
• subsidieregeling MaEE-organisaties 
• subsidieregeling Integrale vroeghulp 
• subsidieregeling aanpassing in bestaande ADL-clusters 
• subsidieregeling doventolken 
• zorgvernieuwingsprojecten ggz (ZVP-regeling) 
• initiatieven openbare geestelijke gezondheidszorg 
• begeleiding instellingen voor maatschappelijke opvang 
• coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg. 

De Wmo kent straks de volgende prestatievelden: 
Onderwerp: Zoals: 

- --·--

Algemene voorzieningen op het terrein van maatschap-
pelijke participatie en ondersteuning 

Voorzieningen op het terrein van informatie en advies 
voor maatschappelijke ondersteuning 

Voorzieningen voor het ondersteunen van 
mantelzorgers en vrijwilligers 

Versterken van de sociale samenhang in en leefbaarheid 
van wijken en buurten 

Accommodaties voor maatschappelijke activiteiten 

Preventieve voorzieningen voor kinderen, jeugdigen of 
ouders met problemen met opgroeien of opvoeden 

Sociale activering; hulp bij geldproblemen; 
algemene voorzieningen jeugd; idem voor ouderen 

--------·-f-

Voorlichtingsloketten; adviesfuncties 

--·-

Ondersteunen mantelzorg; steun aan vrijwilligerswerk 

---

Activiteiten om burgers meer bij de wijk te betrekken 

Sportaccommodaties; club- en buurthuizen; 
zwembaden; centra dagactiviteiten 

Voorzieningen op het terrein van signalering, toeleiden 
naar en wegwijs maken in het hulpaanbod, pedagogische 

hulp en coördinatie van zorg 

Nu: 

Welzijnswet 

Welzijnswet 

AWBZ 
(premiesubsidie 

regeling), Welzijnswet 

Welzijnswet 

Welzijnswet 

Welzijnswet 

--

--------+--- ------ ---------~r----·----- ----

Voorzieningen voor gehandicapten, chronische 
psychiatrische patiënten en mensen met psychische of 
psychosociale problemen, en ouderen, voor het vergro
ten en I of ondersteunen van de zelfredzaamheid, maat-

schappelijke participatie en zelfstandig functioneren 

Voorzieningen voor maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en melding huiselijk geweld 

Rolstoelen en scootmobielen; huishoudelijke 
verzorging; woningaanpassingen; begeleiding bij 
zelfstandig wonen; informatie, advies, hulp voor 
mensen die zichzelf slecht kunnen redden; dag
besteding ouderen; maaltijdvoorziening; sociale 

alarmering; vervoersvoorzieningen 

Kortdurende of tijdelijk dag- en nachtopvang bij 
crisis; idem voor slachtoffers van huiselijk geweld; 

begeleiden bij zelfstandig wonen; melding van en advies 
bij huiselijk geweld 
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Wvg, onderdelen 
AWBZ, Welzijnswet 

Welzijnswet 
(doeluitkering) 
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