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Samen 



Samen 

  
 ‘Wat schort er aan de samenleving?’ 
    vraagt ons een vette krantenkop,  
    mijn antwoord luidt:  
               ‘De samenleving houdt meestal bij de voordeur op.’ 
 
     Toon Hermans 

     zijn mooiste versjes 

                                             



 
 
 
Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met 
drie grote wijzigingen in het sociaal domein:  
 
- de transitie van de jeugdzorg  
- de overheveling van begeleiding  van de AWBZ naar de Wmo  
- de invoering van de Participatiewet.  
 
Gemeenten krijgen hiermee de verantwoordelijkheid voor een 
groot deel van de ondersteuning van kwetsbare inwoners.  



Transitie AWBZ naar Wmo 
 
• Het Rijk hevelt een aantal AWBZ-taken 

(begeleiding) over naar de gemeenten.  
 

• De gemeente moet zorg dragen voor de 
maatschappelijke ondersteuning van mensen met 
een handicap.  

 
• De ondersteuning moet ervoor zorgdragen dat 

burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving 
kunnen blijven wonen.  

 



Tegelijk met decentralisaties krijgen de gemeenten 
een flinke kortingen:  
 
•Werk: € 1,8 miljard  
 
•Zorg: € 1,7 miljard (AWBZ) en Huishoudelijke hulp  
(-40%): 0,6 mld  
 
 
•Jeugdzorg: € 450 mln  
 



• De opdracht aan de gemeente is om het sociale 
zekerheidsstelsel op een andere manier in te 
richten.  
 

• Als leidraad gebruikt de gemeente Wijdemeren in 
deze visie de begrippen ‘Eigen Kracht’ en Zelf- en 
Samen-redzaamheid= de ‘Kanteling’. 
 

• Op eigen kracht en met elkaar, krijgen inwoners 
ondersteuning die nodig is en die aansluit bij/ op 
de vraag.  
 

• Het uitgangspunt is dat inwoners de zorg die 
nodig is niet zelf en ook niet via hun netwerk 
kunnen organiseren.   



• Er zullen keuzes gemaakt worden, immers meer taken 
met minder middelen. 

 
• Voor PvdA en Groen Links is het uitgangspunt dat 

inwoners van Wijdemeren die de zorg echt nodig 
hebben deze ook moeten blijven krijgen.  

 
• De toegankelijkheid tot de voorzieningen moeten 

volgens PvdA en Groen links goed geregeld worden en 
blijven. 

 
• Het loslaten van de samenwerking met het Gewest 

Gooi en Vechtstreek en het starten van de 
samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp mogen 
geen nadelige consequenties  hebben voor de 
zorgvoorzieningen.   
 



vragen? 
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