
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 april 2011, versie 2.2 

Ons kenmerk: 11.000.2805 

 

WMO VISIE GOOI EN VECHTSTREEK  
2012-2015 
 

NAAR EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING 

 

DE PORTEFEUILLEHOUDERS WMO VAN 

DE GEMEENTEN: 

 

Blaricum 

Bussum 

Hilversum 

Huizen 

Laren 

Muiden 

Naarden 

Weesp 

Wijdemeren 

 

 

 



 

 

 1 

De negen prestatievelden van de Wmo 

1. bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van 

dorpen, wijken en buurten; 

2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met 

problemen met opgroeien en van ouders met problemen met 

opvoeden; 

3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 

4. het ondersteunen van mantelzorgers, daar onder begrepen steun 

bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken 

tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van 

vrijwilligers; 

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 mensen met een beperking 

of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een 

psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het 

bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname 

aan het maatschappelijke verkeer; 

7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder 

vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van 

geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer 

is gepleegd; 

8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met 

uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 

9. het bevorderen van verslavingsbeleid. 

 

Elk mens wil kunnen wonen, werken, leren, deelnemen aan sport en activiteiten en vrienden 

kunnen worden en blijven met mensen. Kortom meedoen met de samenleving. Voor een grote 

groep van mensen met beperkingen, psychische of psychosociale problemen en voor veel 

mantelzorgers is dat niet vanzelfsprekend. Of je nu je been breekt en tijdelijk een rolstoel nodig 

hebt of chronisch ziek bent, het maakt voor het regelen van de juiste ondersteuning bij dagelijkse 

activiteiten niet uit. Je moet bij verschillende organisaties vergelijkbare en ook verschillende 

procedures door om de juiste ondersteuning te organiseren. Met deze Wmo visie streven wij1 met 

onze partners naar een samenleving waarin het hebben van een beperking niet een individueel 

probleem is, maar een probleem dat in de samenleving zelf ligt. Bij het omgaan met beperkingen 

moet volgens ons het functioneren van mensen in de dagelijkse situatie centraal staan. Wij willen 

het functioneren van mensen en hun omgeving positief beïnvloeden door de vraag van mens(en) 

en omgeving centraal te stellen bij het vormgeven van de ondersteuning. De vraag centraal 

betekent dat de dienstverlening aansluit bij het vermogen van inwoners en hun omgeving om zelf 

oplossingen te formuleren en te realiseren voor problemen: vraaggestuurde dienstverlening. 

Vraaggestuurde dienstverlening vergroot de zelfstandigheid en versterkt de eigen regie (kracht) 

van inwoners en hun omgeving. Het vraagt om minder beheersmaatregelen en meer steun en 

vertrouwen voor vragers en aanbieders. In een dagelijks leven waarin werken, wonen, welzijn en 

zorg steeds meer verweven zijn, willen wij met het principe van ‘de vraag centraal’ eenvoud 

aanbrengen voor onze inwoners en hun omgeving, zodat zij zo lang mogelijk kunnen deelnemen 

aan de samenleving. 

 

1. WETTELIJK KADER 

De Wmo noemt in artikel 1 negen 

prestatievelden. Hoe gemeenten de 

genoemde prestaties bereiken is aan 

gemeenten én hun inwoners. Gemeenten 

hebben vrijheid om met hun inwoners de 

ondersteuning aan te laten sluiten op de 

lokale en individuele situatie. Artikel 4 van de 

Wmo specificeert deze vrijheid door het 

college te verplichten om aan personen met 

een beperking, een chronisch psychisch of 

een psychosociaal probleem, ondersteuning 

te bieden ter compensatie van hun 

beperkingen met als doel hen in staat te 

stellen: 

a. een huishouden te voeren; 

b. zich te verplaatsen in en om de woning; 

c. zich lokaal te verplaatsen per 

vervoermiddel;  

d. medemensen te ontmoeten en op basis 

daarvan sociale verbanden aan te gaan. 

 

Bij het bepalen van de voorzieningen houdt 

het college van burgemeester en wethouders 

                                                

 
1 Met “wij” worden de portefeuillehouders Wmo van de negen gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek bedoeld. 
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rekening met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen, waaronder 

verandering van woning in verband met wijziging van leefsituatie, alsmede met de capaciteit van de 

aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien (artikel 4 Wmo). Bij wat het 

college ook besluit geldt: het moet altijd gaan om maatwerk. Als extra waarborg verplicht de Wmo in 

artikel 5 de gemeenteraad tot het opstellen van een verordening voor (individuele) voorzieningen waarin 

de voorwaarden voor het leveren van maatwerk zijn vastgelegd.  

 

Bijzonder aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat gemeenten niet alleen 

verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning, maar ook voor de samenhang tussen 

verschillende disciplines waar inwoners mee te maken hebben als zij beperkingen ondervinden op het 

terrein van werken, wonen, welzijn en zorg. Hierbij kan gedacht worden aan afstemming met de huisarts, 

het ziekenhuis, verplegers en verzorgers, de fysiotherapeut en de indicatiestellers van het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook is bijzonder dat gemeenten verantwoording afleggen aan hun inwoners 

en niet aan het Rijk. Het uitgangspunt van de wet is ‘regel het lokaal, horizontaal (met uw inwoners)’. 

 

Deze regionale visie richt zich op de prestatievelden 1 en 3 t/m 9. Prestatieveld 2 is niet meegenomen in 

de visie. De taken die voortkomen uit prestatieveld 2 zijn onderdeel van het integrale jeugdbeleid en 

horen bij de (ontwikkeling naar) Centra voor Jeugd en Gezin. De gemeenten hebben afgesproken om, 

zodra er meer duidelijkheid is over de decentralisatie van de jeugdzorg, met betrekking tot het (integrale) 

jeugdbeleid een apart visie- en beleidstraject te doorlopen waarin prestatieveld 2 wordt meegenomen.  

 

Artikel 3 van de Wmo verplicht gemeenteraden om elke vier jaar één of meer plannen vast te stellen die 

richting geven aan de te nemen beslissingen betreffende maatschappelijke ondersteuning. De 

gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek moeten deze beleidsplannen voor 01 januari 2012 

vaststellen voor de periode 2012-2015. Regionale afspraken uit deze visie moeten, om daadwerkelijk 

van kracht te kunnen worden, door de gemeenteraden opgenomen worden in de lokale beleidsplannen 

Wmo 2012-2015 en/of verordening maatschappelijke ondersteuning.   

 

De Wmo bestaat nu vier jaar. In deze vier jaar hebben gemeenten samen met hun inwoners, 

aanbieders, het maatschappelijk middenveld en met het Rijk hard gewerkt om te zorgen dat mensen die 

het nodig hadden de juiste ondersteuning kregen. Deze partijen zijn er met elkaar in geslaagd om de 

Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet en een deel uit de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ) met elkaar te verbinden. De overgang van het oude ‘regime’ uit 2006 naar het 

nieuwe Wmo ‘regime’ in 2007 en volgende jaren is goed verlopen. Met de Wmo-loketten is er voor 

inwoners een duidelijke plek ontstaan waar mensen terecht kunnen met vragen over wonen, welzijn en 

zorg. Ook de samenwerking met aanbieders van voorzieningen en tussen aanbieders is de afgelopen 

jaren sterk verbeterd. De gemeenten voeren periodiek overleg met een vertegenwoordiging van burgers 

en cliënten en hun organisaties. In de meeste gevallen dragen deze overleggen de naam Wmo 

adviesraad. Onze inwoners en gebruikers van maatschappelijke ondersteuning hebben met de Wmo 

adviesraden (meer) invloed gekregen op de maatschappelijke ondersteuning. In de afgelopen vier jaar 

heeft de samenleving veel bereikt op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. De komende jaren 

staan we (opnieuw) voor enorme uitdagingen. 

 

2. UITDAGINGEN  

De Wmo is één van de antwoorden van de samenleving op de demografische, sociaal-culturele en 

sociaal-economische ontwikkelingen. Vergrijzing, vraagstukken van maatschappelijke integratie, 

individualisering en steeds minder werkenden ten opzichte van het aantal van hen (deels) afhankelijken 

zoals kinderen, gehandicapten, psychiatrische patiënten en ouderen, vragen om een nieuwe balans in 

verantwoordelijkheden, zowel tussen burgers en overheid als tussen overheden en ook tussen burgers 

onderling. Het Rijk ziet het wetsvoorstel uit 2006 als een eerste stap in het bundelen van regelingen en 
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bevoegdheden voor de gemeentelijke overheid. Het Rijk heeft in 2006 niet verder willen gaan dan deze 

stap. Dat wat met de wet wordt beoogd vergt een omslag in het denken en handelen van burgers, 

organisaties en overheden. Zo’n omslag zal slechts geleidelijk kunnen plaatsvinden. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet, maar kunnen de uitdagingen de komende jaren niet 

alleen oppakken. Daarvoor zijn ze te omvangrijk.  

 

Vergrijzing 

Het aantal zorgvragers in onze regio neemt flink toe onder andere door vergrijzing (figuur 1). Tot 2015 

groeit het aantal mensen van 65 jaar en ouder met 18,5% en tot 2020 zelfs met 25,4% (CBS, 2010). Het 

aantal ouderen met mobiliteitsbeperkingen (trappen lopen, het huis verlaten en binnengaan en zich 

buitenshuis verplaatsen) en/of beperkingen in de persoonlijke verzorging stijgt in onze regio tot 2015 met 

7,6% en tot 2020 met 15,5% (TNO, 2011). Bij ongewijzigd beleid stijgen de uitgaven voor uitvoering van 

de maatschappelijke ondersteuning de komende jaren met vergelijkbare percentages. 

 

Figuur 1 

Ontwikkeling van de zorgvraag per gemeente  

De staafdiagram geeft de absolute aantallen ouderen met mobiliteitsbeperkingen en/of beperkingen in de 

persoonlijke verzorging in 2010, 2015 en 2020 per gemeente weer. Het percentage onder de gemeentenaam geeft 

de procentuele groei tussen 2010 en 2020 weer. 
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Bron: TNO, 2011, www.horizonline.nl  

 

Systeemkeuzes langdurige zorg 

Het kabinet heeft een aantal (systeem)keuzes aangekondigd voor de AWBZ. De functies dagbesteding 

en begeleiding worden medio 2013 vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten overgeheveld naar 

de gemeenten. Dat moet een besparing van ongeveer 5% (inclusief uitvoeringkosten) opleveren op een 

landelijk budget van ongeveer 3 miljard euro. Ter vergelijking het budget voor de huishoudelijk hulp was 

in 2009 bijna 1,4 miljard euro.  

 

Verder heeft het kabinet aangekondigd de toegang tot de AWBZ voor mensen met een IQ tussen de 70 

en 85 te beperken. Waarschijnlijk heeft dit tot gevolg dat een grote groep van zwakbegaafde personen 

ondersteuning vanuit de Wmo of aanpalende lokale regelingen nodig heeft. Om een indicatie te geven 

van de omvang; landelijk heeft 13,6% van de totale bevolking een IQ van tussen de 70 en 85.  

 

Tot slot wordt naar verwachting tijdens deze kabinetsperiode de scheiding van wonen en zorg 

doorgezet. De vraag is of er in de uitwerking van deze maatregelen sprake is van extramuralisering van 

zorg of dat er alleen sprake is van het ontkoppelen van wonen en zorg binnen de verblijfssetting (behoud 
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van de AWBZ-indicaties verblijf). In beide varianten neemt het aantal AWBZ-indicaties verblijf op termijn 

hoe dan ook af en zal de druk op de voorzieningen Wmo toenemen. 

 

Bezuinigingen Wmo 

De Wmo voorzieningen financieren wij vanuit drie verschillende geldstromen/budgetten: 

���� Integratie-uitkering huishoudelijke hulp:  

 uitkering van het Rijk voor de financiering van de hulp bij het huishouden. 

 

���� Doeluitkeringen maatschappelijke zorg (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang): 

 uitkeringen van het Rijk voor centrumgemeente Hilversum voor de financiering van de 

maatschappelijke zorg. 

 

���� Gemeentefonds:  

 Algemene uitkering van het Rijk voor gemeenten onder meer voor de financiering van algemene 

welzijnsvoorzieningen, maar ook voor de individuele voorzieningen Wmo.  

 

Integratie-uitkering huishoudelijke hulp 

Het kabinet is niet voornemens de bezuiniging van € 200 miljoen op de integratie-uitkering 

huishoudelijke hulp terug te draaien. Dit betekent dat onze regio vanaf 2011 is geconfronteerd met een 

structurele bezuiniging van € 4,8 miljoen op het budget van 2010. Dit is 19% van het totale budget voor 

huishoudelijke hulp.  

 

Figuur 2 

Bezuinigingen integratie-uitkering huishoudelijke hulp (bron: Ministerie van BZK, Septembercirculaire 2010) 

(Hoogte integratie-uitkering 2011 is op basis van de voorlopig vastgestelde uitkering 2011) 

 Blaricum Bussum Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden Weesp Wijdemeren 

2010 € 805.159 € 3.867.934 € 9.582.491 € 3.761.564 € 1.420.016 € 537.552 € 1.666.665 € 1.811.818 € 1.819.014 

2011 € 524.449 € 2.837.781 € 8.149.985 € 3.331.794 € 930.323 € 352.093 € 1.176.707 € 1.492.782 € 1.673.189 

2011  
t.o.v. 
2010 

-€ 280.710 
(-35%) 

-€ 1.030.153 
(-27%) 

-€ 1.432.506  
(-15%) 

-€ 429.770 
(-11%) 

-€ 489.693 
(-34%) 

-€ 185.459 
(-35%) 

-€ 489.958 
(-29%) 

-€ 319.036 
(-18%) 

-€ 145.825 
(-8%) 

 

Doeluitkeringen maatschappelijke zorg 

Wij geven samen met de gemeente Eemnes inhoud aan de maatschappelijke opvang, de openbare 

geestelijke gezondheidszorg, en het verslavingsbeleid, ook wel samengevat als de 'maatschappelijke 

zorg'. De gemeente Hilversum is één van de 43 centrumgemeenten in het land, die van het Rijk 

doeluitkeringen ontvangen voor het uitvoeren van taken op dit beleidsveld. Daarom heeft Hilversum de 

regie op dit taakveld in de regio Gooi en Vechtstreek. Al jaren bestond bij het ministerie van VWS het 

voornemen om de doeluitkering maatschappelijke opvang te herverdelen. Inmiddels is besloten om deze 

herverdeling door te voeren. De herverdeling pakt voor de regio Gooi en Vechtstreek zeer nadelig uit; de 

eerdergenoemde doeluitkering van afgerond € 2,9 miljoen zal met ingang van 2010 – fasegewijs – met 

rond  € 1 miljoen structureel worden gekort in 2014. Dit is 34% van het totale budget voor 

maatschappelijke zorg. 

 

Gemeentefonds 

Naast deze bezuinigingen op de Wmo budgetten hebben de gemeenten ook nog te maken met de 

bezuinigingen van het Rijk op het gemeentefonds. De precieze omvang van deze bezuinigingen is nog 
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niet bekend. Wel is duidelijk dat deze bezuinigingen ook van invloed zijn op de hoogte van de 

(subsidie)budgetten voor verscheidene Wmo voorzieningen.  

 

Bovenstaand geven wij inzicht in de taakstellingen als gevolg van bezuinigingen. Belangrijk is hoe 

gemeenten in de toekomst omgaan met het kleinere totale budget voor de uitvoering van de Wmo.  

 

Lokale capaciteit 

Wij onderschrijven de lijn dat zorg en ondersteuning dichtbij mensen, via gemeenten, worden 

georganiseerd. Gemeenten zijn in onze ogen beter dan het Rijk in staat om op maat een pakket van 

oplossingen aan te bieden en relaties te leggen met andere vormen van ondersteuning. Tegelijk 

overstijgt de complexiteit van (aanpalende) wetgeving regelmatig onze lokale ambtelijke capaciteit.  

 

3. DE VRAAG CENTRAAL 

De doelstellingen van de Wmo zijn de komende jaren alleen te bereiken als gemeenten de ruimte 

benutten om samen te werken met elkaar, met hun inwoners, met bedrijven en met het 

maatschappelijke middenveld en om de (nieuwe) taken en verantwoordelijkheden op een wijze uit te 

voeren die uitgaat van zelforganiserend vermogen. Het is van belang dat gemeenten de komende jaren 

niet worden geperst in een keurslijf met verzekerde individuele rechten. Onderstaande figuur de 

verschuiving zien die wij de komende jaren willen realiseren: het gaat niet meer om het verstrekken van 

voorzieningen maar vooral om inwoners op een activerende wijze te begeleiden naar zelforganiserend 

vermogen op verschillende leefgebieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met gerichte preventie 

activeren wij mensen en 

groepen mensen om de 

mogelijkheden die ze hebben 

om langdurige ondersteuning 

te voorkomen te benutten.  

Burgers of groepen burgers 

die beperkingen ondervinden 

en op eigen kracht (b.v. door 

mantelzorg of inbreng van 

eigen middelen) in 

oplossingen willen en kunnen 

voorzien, krijgen daarbij 

ondersteuning van de 

gemeenten.  

Een eenvoudig en kwalitatief goed 

basisstelsel van vraaggestuurde 

individuele en algemene 

voorzieningen.  

Burgers of groepen burgers die 

beperkingen ondervinden geven 

zelf vorm aan de totstandkoming 

van de feitelijke dienstverlening.  

Vraagsturing stelt burgers of  

groepen burgers in staat om 

oplossingen te realiseren die 

tegemoet komen aan de behoefte 

en verwachting en tevens voldoet 

aan de huidige professionele 

standaarden.  

Soms zijn burgers niet in staat 

om de regie te nemen.  

Mensen die dat nodig hebben 

krijgen ondersteuning bij het 

vormgeven van oplossingen.  

Vaak zijn meerdere 

disciplines betrokken. De 

gemeente ondersteunt 

burgers en aanbieders in het 

aanbrengen van samenhang 

tussen de verschillende 

interventies. Niet de inhoud 

staat hierbij centraal, maar het 

proces.  

 

Individuele voorzieningen: hulp bij het huishouden, persoonlijke assistentie regie, persoonlijke begeleiding, 

woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen. 

Welzijnsvoorzieningen: Algemeen maatschappelijk werk, Vrijwillige thuishulp, mantelzorgondersteuning, 

Ouderenwerk, Informatie, advies & ondersteuning, Maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

(OGGZ). 

 

 

 

HUIDIGE 
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Wij hebben de overtuiging dat eigenaren van problemen ook (mede)bezitters zijn van oplossingen. Dit 

eenvoudige uitgangspunt vraagt om een andere manier van organiseren van onze dienstverlening. Het 

betekent ontstatelijking, verregaande decentralisatie en het belangrijkste een verplaatsing van 

beslissingsmacht naar de burger en zijn lokale verbanden. De komende jaren zijn er geen blauwdrukken 

van ondersteuning meer af te geven zijn. Wij willen, door onze dienstverlening vraaggestuurd in te 

richten, aansluiten bij het vermogen van onze inwoners en hun omgeving om zelf oplossingen te 

formuleren voor problemen. Wij en onze professionele partners moeten zich dienstbaar opstellen ten 

opzichte van dit vermogen van onze inwoners.  

 

Wij kiezen voor vraagsturing vanuit de volgende motieven: 

 

���� Sociaal inhoudelijk motief:  

Wij verwachten dat mensen die intensief betrokken worden bij de vormgeving van ondersteuning 

een hogere kwaliteit ervaren. 

 

���� Institutioneel motief:  

Wij signaleren bij onze inwoners de behoefte om gelijkwaardigheid te ervaren in de dienstverlening 

zodat de werkelijke behoefte van mensen adequaat kan worden beantwoord.  

 

���� Economisch motief: 

Wij verwachten een doelmatiger inzet van publieke middelen doordat een betere verbinding 

gerealiseerd wordt tussen de drie Wmo geldstromen, tussen formele en informele ondersteuning en 

tussen particuliere en publieke middelen. 

 

Met vraagsturing willen wij de zelfstandigheid van onze inwoners vergroten en de eigen regie versterken. 

Vanuit deze doelstelling formuleren wij speerpunten voor onze dienstverlening in de komende jaren. 

 

Speerpunt 1 Activeren van eigen kracht 

Bij een gezonde levensstijl spelen aspecten als beweging, voeding, leefomgeving en manier van werken 

en werkomstandigheden een belangrijke rol. Preventie is het voorkómen van ziekte en het beschermen 

en bevorderen van de gezondheid. Preventieve maatregelen hebben als doel de gezondheid te 

beschermen, te bevorderen of de ziekte te voorkomen. Gemeenten (Wmo en Wet publieke gezondheid 

(Wpg)), de zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet) en zorgkantoren (AWBZ) financieren preventieve 

activiteiten. Er zijn veel verschillende financieringsbronnen en regelingen. Er is weinig zicht op de 

samenhang tussen de preventieve activiteiten in de AWBZ, Wmo, Wpg en Zorgverzekeringswet. Betere 

afstemming kan in onze ogen bijdragen aan efficiëntere en effectievere preventieve gezondheidszorg.  

 

In de gezondheidszorg onderscheidt men de volgende vormen van preventie: 

 

���� Universele preventie:  

richt zich op de algemene bevolking die niet gekenmerkt wordt door het bestaan van een verhoogd 

risico op ziekte. Universele preventie heeft tot doel de kans op het ontstaan van een probleem te 

verminderen. 

 

���� Selectieve preventie:  

richt zich (ongevraagd) op risicogroepen in de bevolking. Het opsporen en toe leiden naar zorg of 

ondersteuningsaanbod is een van de doelen van selectieve preventie.  
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���� Geïndiceerde preventie:  

richt zich op individuen die veelal nog geen gediagnosticeerd probleem hebben, maar wel 

risicofactoren of symptomen. Geïndiceerde preventie heeft tot doel het ontstaan van problemen te 

voorkomen. 

 

���� Zorggerelateerde preventie:  

richt zich op individuen met beperkingen. Deze preventie heeft tot doel het individu te ondersteunen 

bij zelfredzaamheid, beperkingen te reduceren of erger te voorkomen. 

 

Preventie in het kader van de Wmo dient aan te sluiten op de wensen en behoeften van een mens of 

een groep mensen en vraagt om lokaal maatwerk. Universele preventie is onze ogen dan ook geen taak 

voor de schaal van de gemeente en/of de regio. Universele preventie wordt door ons gezien als een 

primaire taak van de Rijksoverheid en de aan haar verbonden partijen.  

 

Selectieve preventie en geïndiceerde preventie willen wij de komende jaren nauwer koppelen aan de 

ondersteuningsfunctie van gemeenten en dient daar waar raakvlakken zijn goed afgestemd te worden 

op activiteiten van het Rijk in het kader van de universele preventie. Met goede en samenhangende 

voorlichting, advies, instructie en begeleiding kunnen wij onze inwoners bewust maken van het belang 

van een gezonde en veilige levensstijl. Het in de praktijk brengen van een proces waarbij burgers weer 

de gelegenheid krijgen om zelf te sturen en hun eigen lot te controleren begint bij de professional. De 

Wmo consulenten hun rollen en vaardigheden krijgen een andere dimensie en het is aan hen om in de 

dagelijkse praktijk met behulp van houding, methoden en instrumenten de zelfregie en daarmee de 

autonomie van de burger te versterken en vergroten. Door selectieve en geïndiceerde preventie nauwer 

te koppelen aan de integrale vraagverheldering verwachten wij de aanwezige eigen kracht bij onze 

inwoners op positieve wijze aan te kunnen spreken.  

 

Zorggerelateerde preventie is in onze ogen een primaire verantwoordelijkheid van de huisartsen en 

(wijk)verpleegkundigen. De samenhang met de Wmo is hierbij wel van belang en ontstaat als 

bijvoorbeeld hulpmiddelen, woningaanpassingen etc. nodig zijn om de verergering van de gevolgen van 

de ziekte voor het maatschappelijk functioneren te voorkomen. Ook hier is de samenhang met de 

integrale vraagverheldering van belang. Gemeenten zijn met de andere partijen verantwoordelijk om de 

samenhang tussen de verschillende vormen van preventie goed te bewaken.  

 

Speerpunt 2 Aandacht voor mensen door goede signalering 

Een beroep op het vermogen van mensen om voor problemen zelf oplossingen te formuleren en te 

realiseren gaat gepaard met het op tijd en samen (h)erkennen en vaststellen van grenzen van mensen 

én van professionals. Het vroegtijdig signaleren van problemen is van belang om tijdig adequate 

oplossingen te vinden en erger te voorkomen. Signalen zijn onderdeel van het dagelijks leven en komen 

overal terecht; bij de kapper, de wijkverpleegkundige, de hulp in de huishouding, de familie, etc.. Het is 

vooral van belang dat signalen opgepikt worden door de directe omgeving en dat inwoners en 

professionals in staat zijn om ‘iets’ met dit signaal kunnen doen. Het Wmo-loket moet dé centrale plek 

voor onze inwoners én professionals zijn waar zij naar toe gaan met signalen. Deze centrale positie 

verwerf je niet van de ene op de andere dag, die moet je verdienen. Onze Wmo consulenten moeten in 

staat worden gesteld om snel verbindingen te leggen tussen deze signalen en de ondersteuning 

(huisartsen, schuldhulpverlening, algemeen maatschappelijk werk, hulp in de huishouding) die daarbij 

kan helpen. Netwerken is in onze ogen dan ook een kerntaak van de Wmo consulenten. De 

competenties die daarbij horen zijn persoonsgericht en relationeel van aard. Goede integrale 

vraagverheldering en een beleid dat ruimte geeft aan het (eenvoudig) oplossen van vragen stellen onze 

Wmo consulenten in staat om snel met inwoners en professionals de juiste verbindingen te leggen. 

Verbindingen die een oplossing zijn voor problemen in het dagelijks functioneren. 
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Speerpunt 3 De vraag centraal in beleid en uitvoering 

Zelfredzaam zijn, initiatief nemen, eigen keuzes maken en beschikken over keuzemogelijkheden hebben 

te maken met invloed hebben op en verantwoordelijk zijn voor de eigen situatie. Wij en onze partners 

moeten in de dienstverlening uitgaan van het vertrouwen dat onze inwoners in eerste instantie zelf 

verantwoordelijk kunnen en willen zijn. De vraag centraal vraagt om minder beheersmaatregelen van de 

overheid en meer steun van de overheid voor vragers en aanbieders op de markt. De vraag centraal 

betekent dat de dienstverlening aansluit bij het vermogen van inwoners en hun omgeving om zelf 

oplossingen te formuleren en te realiseren voor problemen: vraaggestuurde dienstverlening. 

 

Regie bij de vrager(s)2 

Bij vraagsturing krijgt de vrager de bevoegdheid om zelf de ondersteuning vorm te geven. De gemeente 

helpt de vrager bij het vormgeven van deze ondersteuning. Deze ondersteuning kan op verschillende 

manieren worden vormgegeven: 

���� individueel en/of collectief georganiseerd; 

���� met particuliere en/of publieke middelen gefinancierd; 

���� bestaan uit formele (professionele) en/of informele (vrijwillige) ondersteuning; 

���� bestaan uit ondersteuning in natura of een vrij besteedbaar budget. 

 

Met vraagsturing is de vrager bevoegd om te beslissen wanneer hij/zij welke diensten van welke 

aanbieder gaat afnemen (keuzevrijheid). Deze bevoegdheid brengt de vrager in een gelijkwaardige 

verhouding met de aanbieders. Voor een goede regierol is het van belang dat er meerdere aanbieders 

op de markt zijn: de vrager moet altijd de mogelijkheid hebben om de ondersteuning voort te kunnen 

zetten indien hij/zij over de huidige aanbieder ontevreden is. 

 

Versterken van de regie 

De gemeente heeft de wettelijke plicht tot compensatie (artikel 4 Wmo). Deze compensatieplicht dient de 

gemeente objectief te onderbouwen met onafhankelijke diagnosestelling. Gemeenten zijn hierbij 

gehouden aan een dubbele motiveringsplicht. Ten eerste dienen gemeenten objectief te onderzoeken en 

te onderbouwen of de (hulp)vrager beperkingen, psychische of psychosociale problemen heeft. 

Vervolgens dienen de gemeenten te onderzoeken en te onderbouwen welke vorm van ondersteuning 

een adequate compensatie is voor de beperkingen in het dagelijks functioneren.  

 

In de huidige situatie gaat de diagnosestelling (indicatiestelling) bij gemeenten ook in op de vormgeving 

van het aanbod. (Hulp)vragers dienen bij gemeenten een aanvraag (claim) voor een voorziening in. 

Bijvoorbeeld een aanvraag voor hulp in de huishouding. De gemeenten bepalen daarmee vooraf voor 

(hulp)vrager welk aanbod adequaat is. Om vraagsturing mogelijk te maken is een verschuiving nodig 

van het beoordelen van een claim op voorzieningen naar het beoordelen van een verzoek om 

compensatie. De (hulp)vrager bepaalt dan (eventueel met ondersteuning van de gemeente) zelf hoe het 

aanbod vormgegeven moet worden. Het overdragen van de bevoegdheid om de ondersteuning vorm te 

geven, betekent dat de gemeenten de compensatieplicht anders gaan uitwerken.  

 

 

 

 

 

                                                

 
2 Vraagsturing kan individueel en collectief (een groep van vragers) ingevuld en uitgewerkt worden. Overal waar staat ‘vrager’ 

bedoelen wij een individuele vrager of een groep van vragers. 
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De gemeenten bieden ondersteuning aan die mensen in staat te stelt om zelf regie te voeren over de 

volgende resultaatsgebieden3:  

1. wonen in een schoon en leefbaar huis; 

2. wonen in een geschikt huis; 

3. beschikken over goederen voor de primaire levensbehoeften; 

4. beschikken over schone en draagbare kleding; 

5. thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; 

6. zich verplaatsen in en om de woning; 

7. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; 

8. contacten hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of 

religieuze activiteiten. 

 

De gemeente ondersteunt de vrager bij het vormgeven van de ondersteuning op deze 

resultaatsgebieden. Deze ondersteuning kan verschillend ingevuld worden. De compensatieplicht 

verplicht de gemeente om de vrager in staat te stellen om een normale deelname aan het 

maatschappelijk verkeer op de acht resultaatsgebieden mogelijk te maken. De gemeente (de Wmo 

consulenten) kan de vrager ondersteunen met:  

 

���� het geven van goede informatie over voorzieningen en diensten op de markt (zowel publieke 

diensten als private diensten); 

���� het geven van steun en feedback door middel van integrale vraagverheldering bij het inschatten van 

de huidige en toekomstige situatie door de vrager (diagnosestelling, bepalen van gewenste 

ondersteuning, kiezen en inkopen van de ondersteuning, etc.); 

���� het geven van steun om als gelijkwaardige partij van de aanbieders te kunnen opereren (bij de 

inkoop, ‘second opinion’ ten aanzien van diagnosestelling of dienstverlening, kwaliteitsbewaking, 

etc.) 

 

De rol van de intermediaire professional 

Vraagsturing betekent ook het verdwijnen van de (publiek gefinancierde) intermediaire professionals bij 

aanbieders uit het primaire uitvoeringsproces. Bij vraagsturing neemt de vrager (eventueel met 

ondersteuning van de gemeente) de regie en de bevoegdheden over de intermediaire activiteiten over.  

 

De rol van aanbieders van ondersteuning 

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning blijven bij een omslag naar vraagsturing 

maatschappelijke diensten en producten aan onze inwoners leveren. Deze diensten en producten 

kunnen publiek en/of particulier gefinancierd worden. De belangrijkste verandering voor aanbieders is 

dat de vrager of een groep van vragers bij vraagsturing directe opdrachtgever is. De omslag naar 

vraagsturing zal gepaard moeten gaan met een werkwijze die aanbieders van ondersteuning prikkelt om 

zich op de markt te begeven. Aanbieders van ondersteuning krijgen de ruimte om met vragers te 

bepalen welke diensten op welke wijze geleverd worden. De gemeenten dienen ervoor te zorgen dat er 

een goed functionerende markt ontstaat met voldoende ruimte voor ondernemerschap en voldoende 

waarborgen voor vragers om de gewenste ondersteuning te ontvangen. De gemeente is er om toe te 

zien of de markt van vraag en aanbod adequaat functioneert en daar waar dit niet gebeurt passende 

maatregelen te treffen.  

 

                                                

 
3 De vereniging van Nederlandse gemeenten heeft de compensatieplicht Wmo (artikel 4) in samenwerking met de CG-raad 

uitgewerkt in de acht genoemde resultaatsgebieden Wmo. 
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Speerpunt 4 Ondersteuning bij de regie 

Onze insteek is dat burgers keuzevrijheid hebben in het formuleren van de individuele en/of collectieve 

vraag en keuzevrijheid hebben in de formele en/of informele dienstverlener die hem/haar gaat 

ondersteunen. Aanbieders bieden maatwerk en versterken met de dienstverlening de zelfredzaamheid 

van de burger. Wij hanteren het principe dat klanten de ruimte krijgen om met aanbieders passende 

oplossingen te realiseren die aansluiten op de behoeften, capaciteiten en verwachtingen. Wij gaan uit 

van het vermogen van mensen of groepen mensen om zelf oplossingen te vinden en om deel uit te 

maken van verbanden en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Deze kracht hebben wij in de 

afgelopen jaren ook gezien bij onze inwoners.  

 

Belangrijk bij vraagsturing is om de capaciteiten van de vrager om de situatie in te schatten en keuzes te 

maken op waarde te schatten. Dit betekent dat steeds de vraag moet worden beantwoord of de vrager 

en/of de groep van vragers, al dan niet met steun van derden uit de directe omgeving, capabel is om op 

het betreffende terrein op te treden als regisseur van het eigen leven en als consument op de markt van 

diensten en producten. De gemeente heeft met vraagsturing een belangrijke taak om mensen te 

ondersteunen bij het voeren van regie. Een waardige samenleving is in staat om mensen op de juiste 

momenten te ondersteunen bij het vinden van duurzame oplossingen voor problemen in het menselijk 

functioneren. 

 

Er is veel samenloop tussen regelingen op de verschillende leefgebieden. Soms komen mensen klem te 

zitten tussen deze regelingen. Professionals slagen er om uiteenlopende redenen niet altijd in om met 

elkaar een samenhangend aanbod van voorzieningen, behandelingen en andere interventies te 

realiseren. Samenhang is nodig om interventies af te kunnen stemmen op de behoeften en capaciteiten 

van de persoon om zo gewenste resultaten te bereiken. De gemeente ondersteunt de vrager bij het 

realiseren van samenhang tussen verschillende disciplines. Nu worden afzonderlijke interventies nog te 

veel als separate activiteiten beschouwd, terwijl de beperkingen vaak ontstaan door het ontbreken van 

onderlinge samenhang. Om maatschappelijke uitval te voorkomen zal de gemeente actiever in 

multidisciplinaire overleggen moeten participeren en de burger of een groep van burgers procesmatig 

moeten begeleiden om zo de samenhang te bewaken. Dit vereist het vermogen om met burgers van 

wisselend pluimage om te gaan, hen te kunnen ondersteunen en hen zo nodig aan te spreken als 

afspraken niet worden nagekomen. Het betekent tevens het vermogen om in de wereld van 

verschillende professies, instellingen en instituties effectief te kunnen opereren door samenwerking. De 

gemeente is in onze ogen de aangewezen partij om in samenspraak met haar inwoners en de 

professionele partners invulling te geven aan deze begeleidingsfunctie.  

 

Speerpunt 5 Kerntaken maatschappelijke zorg 

Bepaalde voorzieningen lenen zich niet voor een vraaggestuurde werkwijze. Maatschappelijke opvang, 

de openbare geestelijke gezondheidszorg en het verslavingsbeleid zijn voorzieningen die vallen onder 

de noemer maatschappelijke zorg. Regie op samenhang in de uitvoering is bij uitstek van belang bij 

maatschappelijke zorg. Bij de openbare geestelijke gezondheidszorg gaat het om het opsporen van, 

bereiken van, en hulp bieden aan mensen met problemen op meerdere terreinen zoals schulden, 

verslaving, psychische of psychiatrische problemen, sociaal isolement, vervuiling of werkloosheid. 

Maatschappelijke opvang is in sommige situaties onontkoombaar. Herstel en reïntegratie zijn 

noodzakelijk voor het bevorderen van de doorstroom in en uit de opvang. Er is dus sprake van een grote 

mate van overlap tussen de doelgroepen van de openbare geestelijke gezondheidszorg en die van de 

maatschappelijke opvang en de verslavingszorg. Voor de problemen van deze groepen mensen is één 

oplossing veelal niet toereikend. De problemen vragen om samenhangend beleid op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning, wonen, welzijn én andere terreinen.  
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In de maatschappelijke zorg is een persoonsgerichte aanpak noodzakelijk. Ook hier is maatwerk 

belangrijk en moeten verbetertrajecten gericht zijn op het doorstromen in de richting van een zo 

zelfstandig mogelijk functioneren. Bij de instroom moet aandacht besteed worden aan een integrale 

vraagbenadering gericht op de gezondheid, schuldproblematiek, (begeleide) zelfstandige huisvesting ten 

behoeve van het maatschappelijk herstel en nazorg van maatschappelijke zorgcliënten en de behoefte 

aan participatie middels zinvolle dagbesteding en werk. Herstel en reïntegratie zijn noodzakelijk voor het 

bevorderen van de doorstroom in en uit de opvang.  

 

De komende jaren moeten wij op het terrein van maatschappelijke zorg lastige keuzes maken. Het 

budget is vanaf 2014 structureel 33% lager ten opzichte van 2010. Maatschappelijke uitval is helaas niet 

altijd te voorkomen. Wij zijn dan ook van mening dat de ondersteuning in het kader van 

maatschappelijke zorg altijd direct ten goede moet komen aan mensen die maatschappelijk uit de boot 

zijn gevallen of dreigen te vallen. De komende jaren leggen wij ten aanzien van de besteding van de 

doeluitkering in de maatschappelijke zorg het accent op opvang, herstel en reïntegratie. Ten aanzien 

van preventie, vroegsignalering en bemoeizorg gaan wij bekijken of wij deze taken kunnen koppelen aan 

de andere prestatievelden van de Wmo. Daarbij denken wij vooral aan een koppeling met de 

prestatievelden 1 en 3. 

 

4. RANDVOORWAARDEN 

De komende jaren willen wij de eigen regie van onze inwoners versterken door, daar waar mogelijk in de 

uitvoering, vraaggestuurd te werken. Onderstaand formuleren wij een aantal randvoorwaarden die het 

mogelijk maken om de vijf speerpunten in de praktijk te realiseren.  

 

Particulier initiatief 

Vraagsturing is gericht op alle inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten ondersteunen 

inwoners ook bij het vinden van oplossingen met particuliere middelen. Bijvoorbeeld door hen voor te 

lichten over het aanwezige aanbod, hen bij de inkoop te ondersteunen op de markt van vraag en aanbod 

of door hen bekend te maken met mantelzorgers en vrijwilligers in de regio die ook in een deel van het 

particuliere aanbod zouden kunnen voorzien.  

 

Compensatieplicht Wmo 

Hoewel wij niet willen spreken van doelgroepen specificeert de Wmo drie groepen van mensen waarvoor 

de gemeente compensatieplichtig is. Dit zijn de volgende groepen: 

1. mantelzorgers en vrijwilligers; 

2. mensen met beperkingen, een chronisch psychisch of een psychosociaal probleem; 

3. personen die door één of meer problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en 

niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. 

 

De gemeenten ondersteunen mensen op de op pagina acht genoemde resultaatsgebieden. Daarbij 

bewaken de gemeenten de samenhang met ondersteuning vanuit aanpalende regelingen. De 

ondersteuning van gemeenten kan bestaan uit verschillende voorzieningen: 

 

���� Voorliggende voorzieningen (zie bijlage 1 voor uitgebreide definities):  

Ondersteuning vormgegeven en gefinancierd vanuit andere regelingen zoals de AWBZ. 

 

���� Algemene voorzieningen  

Voor iedereen toegankelijke gemeentelijke voorzieningen, gefinancierd in de vorm van: 

- subsidie of een persoonsgebonden/persoonsvolgend budget 
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���� Individuele voorzieningen  

Voorzieningen waarvoor een indicatie van de gemeente nodig is, gefinancierd in de vorm van:: 

- een persoonsgebonden budget; 

- ondersteuning in natura of een financiële tegemoetkoming. 

 

Compensatie Wmo en particulier initiatief vullen elkaar aan 

Voor mensen of groepen mensen die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo is het  de komende jaren 

mogelijk om de publiek gefinancierde ondersteuning aan te vullen met eigen middelen. Ook is het 

mogelijk om aanwezig particulier initiatief aan te vullen met publieke middelen. De gemeenten zijn 

gehouden aan de compensatieplicht Wmo (artikel 4). De (publieke) ondersteuning die wij bieden dient 

altijd voor mantelzorgers en mensen met beperkingen, psychische en psychosociale problemen en 

volgens de professionele standaarden adequaat te zijn. Het is goed mogelijk dat onze inwoners de 

komende jaren (aanvullende) wensen hebben die buiten de reikwijdte van de compensatieplicht vallen. 

Wij bieden voor deze situaties aan inwoners de mogelijkheid om het publieke deel van de ondersteuning 

aan te vullen met een particulier budget, zodat burgers bij de vormgeving van het ondersteuningsaanbod 

een aanbod vormgeven dat volledig aansluit op hun behoefte. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan 

mensen die hulp in de huishouding ontvangen en graag een pluspakket zouden willen. 

 

Streven om het totaalbudget van de Wmo niet te overschrijden 

De komende jaren zullen wij er naar streven om de drie gescheiden geldstromen in de Wmo (integratie-

uitkering, doeluitkeringen en algemene uitkering) zoveel als mogelijk te integreren in één totaalbudget 

voor maatschappelijke ondersteuning. Vraagsturing maakt één Wmo begroting noodzakelijk, zodat 

gemeenten effectief kunnen inspelen op de vragen in de samenleving. Wij verwachten dat wij met 

vraagsturing tot een doelmatiger besteding van publieke middelen kunnen komen en streven er dan ook 

naar om het totaalbudget van de Wmo niet te overschrijden.  

 

Lokale vrijheid, waar nodig regionale samenwerking 

De Wmo draagt aan de gemeenteraad op om met hun inwoners een of meer plannen vast te stellen die 

richting geven aan de door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te nemen 

beslissingen betreffende maatschappelijke ondersteuning. In de uitwerking van de regionale 

samenwerking dient dit uitgangspunt leidend te zijn. We willen een regionale win-win situatie creëren 

zonder aan het Wmo-basisprincipe ‘regel het lokaal, horizontaal’ af te doen. Dit betekent dat de 

gemeentelijke democratie (met Wmo raden) altijd de regionale samenwerking bestuurt. 

 

5. REGIONALE SAMENWERKING 

Onze visie geeft invulling aan de belangrijkste uitgangspunten voor de regionale samenwerking op het 

terrein van maatschappelijke ondersteuning in de periode 2012 tot en met 2015. Met deze visie willen wij 

een regionale win-win situatie creëren zonder af te doen aan het Wmo-basisprincipe ‘regel het lokaal, 

horizontaal’. De visie is in onze ogen dan ook de opmaat voor de vaststelling van de nieuwe Wmo 

beleidsplannen 2012-2015 door onze gemeenteraden. Dit document heeft geen juridische status. 

Afspraken zoals vastgesteld in dit visiedocument moeten om daadwerkelijk van kracht te kunnen worden 

door de gemeenteraden opgenomen worden in de lokale beleidsplannen Wmo 2012-2015.  Na de 

besluitvorming in de gemeenten is duidelijk welke onderdelen uit de regionale visie uitgewerkt kunnen 

worden in een regionaal uitvoeringsplan Wmo 2012-2015. De Wmo raden en aanbieders van 

maatschappelijke ondersteuning worden intensief betrokken bij de totstandkoming van het 

uitvoeringsplan. Wij verwachten dat de colleges het regionale uitvoeringsplan in het najaar van 2011 ter 

advisering voor kunnen leggen aan de Wmo raden.  
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Wij streven de komende jaren naar het aanbrengen van eenvoud voor mensen op het terrein van 

wonen, welzijn en zorg. Vraagsturing stelt onze inwoners in staat om zelfstandig zo lang mogelijk te 

kunnen deelnemen aan de samenleving en regie te kunnen voeren op het eigen leven.  
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ALGEMEEN GEBRUIKELIJKE VOORZIENING 

Een voorziening die niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking, dus ook door anderen 

gebruikt wordt, algemeen verkrijgbaar is  en niet – aanzienlijk – duurder is dan vergelijkbare producten. 

 

ALGEMENE VOORZIENING 

Een voorliggende voorziening die weliswaar niet bestemd is voor, noch te gebruiken is door alle 

personen als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Wmo, maar die anderzijds door iedereen waarvoor de 

voorziening wel bedoeld is op eenvoudige wijze te verkrijgen of te gebruiken is, zonder een ingewikkelde 

aanvraagprocedure. 

 

COLLECTIEVE VOORZIENING 

Een voorziening die individueel wordt verstrekt maar die door meerdere personen tegelijk wordt gebruikt, 

in casu het collectief vraagafhankelijk vervoer. 

 

INDIVIDUELE VOORZIENING 

Een voorziening die door het college ten behoeve van één persoon op basis van artikel 4 Wmo wordt 

verstrekt. 

 

FINANCIËLE TEGEMOETKOMING 

Een geldbedrag, al dan niet forfaitair of gemaximeerd, bedoeld om een voorziening mee aan te schaffen 

voor het te bereiken resultaat. 

 

MANTELZORG 

Langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 

hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks 

voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. 

 

PERSOONSGEBONDEN BUDGET 

Een geldbedrag om te gebruiken voor het te bereiken resultaat, als alternatief voor een voorziening in 

natura. 

 

VOORLIGGENDE VOORZIENING 

Een voorziening die normaal in de maatschappij aanwezig en beschikbaar is en bedoeld voor iedereen 

die daar behoefte aan heeft. 

 

VOORZIENING IN NATURA 

Een voorziening, in te zetten om het resultaat te bereiken, in de vorm van goederen in (bruik)leen of in 

eigendom, of als persoonlijke dienstverlening. 

 

WETTELIJK VOORLIGGENDE VOORZIENING 

Een voorziening op grond van een wettelijke bepaling anders dan ingevolge de wet, waarmee het 

resultaat geheel of gedeeltelijk bereikt kan worden. 

 BIJLAGE 1 DEFINITIES 


