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Korte omschrijving 
van het programma  

Looptijd: 2019 - 2020 
Doelstelling(en): de belangrijkste knelpunten identificeren die in de uitvoerings-
praktijk zijn ontstaan als gevolg van het wettelijk kader van de Wmo 2015.  
Signalen uit de praktijk alsook in de recente jurisprudentie laten zien dat 

wetgeving en wijze waarop gemeenten de wet (willen) uitvoeren,  op onderdelen 

knelt.  

 
Beoogde resultaat 
Een doelmatige uitvoeringspraktijk, met inachtneming van de fundamentele 
uitgangpunten van de Wmo 2015. 

Link naar verdere 
informatie over het 
programma 

 

Welke wet(ten) 
raakt het 
programma? 

Wmo 2015  

Welke actoren zijn 
bij het programma 
betrokken 

In ieder geval: 

• Gemeenten,  
• Uitvoeringsexperts, 
• Beleidsmedewerkers, 
• Juristen, 
• Wetenschappers/hoogleraren, 
• Rechterlijke macht en advocatuur, 
• Koepels van aanbieders (BTN, Actiz), 
• Cliëntorganisaties (ANBO, Iederin).  

 

Welke overlap kan 
er zijn in knelpunten 
die aan de orde 
komen? 
 
In het traject in 
vervolg op de 
evaluatie van de HLZ 
zullen deze 
knelpunten worden 
mee genomen. Geef 
aan welke 
knelpunten er in het 
programma worden 
meegenomen met 
eventueel een korte 
toelichting. 
 

Toegang:  

• Hebben gemeenten voldoende handvatten om te sturen op de toegang, 

identificeren van alle (mogelijk nog te ontwikkelen) toegangscriteria? 

• De algemene voorziening wordt ingezet om de maatwerkvoorziening te 

omzeilen.   

 

Kwaliteit en beschikbaarheid: 

• Onderzoek naar gemeentelijk kwaliteitskader o.a. ten behoeve van 
wetswijziging versterking van de rol van de aanbieder in de Wmo 2015. 

• Onderzoek naar ontwikkeling van gemeentelijk kwaliteitskader en of 
kwalliteitstoezicht.  

 

Voorzieningen 

• Moet de financiële maatwerkvoorziening verankerd worden in de Wmo 2015? 

• Biedt de in de wet opgenomen mogelijkheid een tegemoetkoming te 

verstrekken ter ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie (art. 

2.1.7) voldoende mogelijkheden om effectief in te zetten voor door 

gemeenten gewenst beleid? 

 



 

 

Delete de 
knelpunten die niet  
relevant zijn/niet 
aan de orde komen. 

Cliëntperspectief 

• Er gaan stemmen op, ook onder juristen, dat het systeem van de wet en het 

decentrale karakter ervan leidt tot rechtsongelijkheid. 

Stand van zaken 
uitvoering. Indien 
van toepassing 
graag met 
vermelding van 
lokale/regionale 
activiteiten/pilots 
enz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bijeenkomsten die 
tot de zomer in het 
land zullen worden 
organiseren. 

Bijeenkomst 1 
Datum: Ntb 
Deelnemers: 
Locatie: 
Onderwerp: 
Bijeenkomst 2: 
Datum: Ntb 
Deelnemers: 
Locatie: 
Onderwerp: 

Opmerkingen Bovengenoemde knelpunten moeten nog verder worden uitgewerkt en afgestemd. 
Ook de invoering van bijvoorbeeld het abonnementstarief zal zijn weerslag hebben 
op de te onderzoeken knelpunten.  
 
 

 


