Team Zorg & Ondersteuning
Algemene informatie WMO
Per 2015 is de zorg en ondersteuning anders geregeld. Mensen blijven langer thuis wonen.
Gemeenten zijn nu breder verantwoordelijk voor participatie en zelfredzaamheid van hun
burgers. Voorheen stond de compensatieplicht centraal. Nu is het een verplichting voor de
gemeente om maatwerk te leveren. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) regelt
dit. Daarbij wordt, meer dan tot nu toe gekeken wat mensen zelf kunnen en naar eigen
verantwoordelijkheid. De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Via de gemeente of de
gebiedsteams kan deze ondersteuning worden aangevraagd. Het gaat dan om zaken als de hulp
bij het huishouden, dagbesteding, beschermd wonen, gespecialiseerde begeleiding en
ondersteuning voor mantelzorgers. Er wordt gekeken naar wat familie, mantelzorgers of buren
kunnen betekenen. In de nieuwe wet kunnen cliënten nog steeds een keuze maken tussen
voorzieningen in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). De voorwaarden waaronder
worden door de gemeente wel uitgebreider geformuleerd. In de nieuwe wet is uitdrukkelijk
geregeld dat met cliënten en hun vertegenwoordigers wordt gesproken (keukentafel- of
vraagverhelderingsgesprekken).
De WMO 2015 omvat drie hoofddoelen/ resultaatgebieden:
1.Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de
veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Daarnaast het voorkomen en bestrijden van huiselijk
geweld.
2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking
of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen
leefomgeving.
3. Het bieden van beschermd wonen en opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, en
verslavingszorg vallen hieronder).
Taak van het Team WMO
- Het werkterrein is het beleid en de uitvoering van de WMO.
- Door middel van cliënten- en burgerparticipatie bijdragen aan vaststelling uitvoering en
evaluatie van integraal gemeentelijk WMO beleid en regelgeving.
- Bevorderen van mogelijkheden tot gelijkwaardige deelname in de maatschappij van alle
mensen met een functiebeperking, chronische aandoening of mensen die anderszins behoefte
hebben aan maatschappelijke ondersteuning.
- Bijdragen aan de voorbereiding, vaststelling, uitvoering, evaluatie en verbetering van het
gevoerde WMO-beleid.

- Bevorderen dat burgers die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven, optimaal
gebruik kunnen maken van de WMO voorzieningen.
- Volgen hoe informatie wordt verstrekt en hoe met cliënten wordt omgegaan en klachten
worden behandeld.
Onder het team Zorg & Ondersteuning ressorteren de werkgroepePGB en Jeugd

