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Inleiding 
De decentralisatie van zorg en ondersteuning naar gemeenten heeft tot doel om de zorg 
en ondersteuning voor iedereen die het nodig heeft, toegankelijk, dichtbij huis, op maat 
en levensbreed te organiseren. Een veelheid aan goede voorbeelden en initiatieven zijn 
de afgelopen periode ontstaan. 

Een belangrijke opgave voor de komende periode is om de ingezette weg van de 
vernieuwing voldoende ruimte te geven, zodat er een merkbaar betere praktijk ontstaat 
waarin de cliënt centraal staat en de gewenste kanteling in de zorg en ondersteuning 
vorm krijgt. 

In dit kader informeert staatssecretaris van Rijn in deze kwartaalbrief over een aantal 
recente ontwikkelingen en actualiteiten. Het betreft de volgende onderwerpen: 
1. Kinderen in de opvang 
2. Uitspraak Centrale Raad van Beroep over mantelzorg 
3. Reële prijs voor Wmo-diensten 
4. Regeling dienstverlening aan huis (alfahulpen) 

U wordt gevraagd kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen. 

Samenvatting 

1. Kinderen in de opvang 
Op 7 februari j l . heeft de Stichting 'Het vergeten kind' een petitie aan de Tweede Kamer 
en mij aangeboden, waarmee zij - namens bijna 54.000 mensen - aandacht vroegen 
voor de positie van de kinderen in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang. Zij 
pleiten ervoor dat de 7.000 kinderen die jaarli jks in deze opvang verblijven een veilige 
plek en deskundige begeleiding krijgen. Tijdens het bestuurlijk overleg jeugd op 9 
februari j l . is reeds de afspraak gemaakt de aanpak van deze groep te intensiveren. De 
burgemeester van Leiden, dhr. Lenferink, heeft zich bereid getoond om aanjager te 
worden van dit traject. Hij zal zijn inzet allereerst richten op de gemeenten waar de 
noodzaak om een verbeterslag te maken het hoogst is. 

Ontwikkelingen hieromtrent worden gevolgd in regioverband. Gemeente Amersfoort is 
voor Woudenberg centrumgemeente voor de vrouwenopvang en maatschappelijke 
opvang. Indien nodig wordt de gewenste intensivering opgenomen in het 
uitvoeringsplan dat volgt uit het regionaal beleidskader Opvang en Bescherming. 

2. Uitspraak Centrale Raad van beroep over mantelzorg 
Op 11 januari 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) 
(ECLI:NL:CRVB:2017:17) een uitspraak gedaan over het meewegen van het sociale 
netwerk bij het toekennen van een voorziening onder de Wmo 2015. 

Tijdens het keukentafelgesprek/onderzoek, dient het college te onderzoeken of en hoe 
het sociale netwerk en mantelzorgers kunnen bijdragen aan de participatie en 
zelfredzaamheid van de cliënt. Van enige vorm van dwang van ondersteuning kan 
hierbij geen sprake zijn. Gevraagd wordt in beleid deze waarborgen te respecteren en in 
de uitvoeringspraktijk overeenkomstig te handelen. 

In de uitvoeringspraktijk van Woudenberg wordt onderzocht of het sociale netwerk kan 
bijdragen aan de zorgvraag van een cliënt/gezin. Op geen wijze is er sprake van dwang. 
In 2017 wordt gewerkt met een doorontwikkelplan voor team De Kleine Schans. Daarin 
is aandacht voor het primair proces geborgd. Ook de fase van onderzoek & plan van 
aanpak komen aan de orde bij het team. Hierdoor is er blijvend aandacht voor het 
uitvoeren van een gedegen onderzoek en het betrekken van het sociaal netwerk hierbij. 
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3. Reële prijs voor Wmo-diensten 
Op 1 juni is het besluit over een reële prijs voor dienstverlening op grond van de Wmo 
2015 in werking getreden. Voorbeelden zijn huishoudelijke hulp, (thuis)begeleiding, 
dagbesteding, beschermd wonen, opvang en Wmo-vervoer. Het besluit heeft tot doel 
dat gemeenten een reële prijs betalen voor Wmo-dienstverlening. 

Gevraagd wordt de verordening zo spoedig mogelijk aan te passen. In de integrale 
verordening sociaal domein gemeente Woudenberg 2017 is dit reeds geborgd. 

4. Regeling dienstverleninq aan huis (alfahulpen') 
Gemeenten bieden soms ondersteuning aan Wmo-cliënten bij het aangaan van een 
overeenkomst (dienstbetrekking) voor het verlenen van huishoudelijke werkzaamheden 
op grond van de Regeling dienstverlening aan huis. Deze huishoudelijke 
werkzaamheden worden verricht door particuliere dienstverleners, ook wel alfahulpen 
genoemd. 
In dat kader wordt gewezen op enkele uitspraken van de CrvB. 
In Woudenberg is de inzet van alfahulpen niet van toepassing. 


