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 Visie op begeleiding, ondersteuning en verzorging: ‘Samen een eigentijdse aanpak voor 
 Dronten ontwikkelen 
 
 

 
 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. De Visie op begeleiding, ondersteuning en verzorging: ‘Samen een eigentijdse aanpak 

voor Dronten ontwikkelen’ vast te stellen. 
 
INHOUD 

INLEIDING 

 Het kabinet heeft besloten een deel van de langdurige zorg te decentraliseren door extramurale 
 begeleiding, ondersteuning en persoonlijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere 
 Ziektekosten (AWBZ) te schrappen en per 1 januari 2015 onder te brengen in de Wet 
 maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
 
 De gemeente startte in 2011, samen met aanbieders en inwoners, de voorbereidingen voor 
 deze transitie. Na de val van Rutte I in 2012 is besloten het project op te schorten. Aangezien 
 het huidige kabinet de plannen handhaaft en de extramurale persoonlijke verzorging heeft 
 toegevoegd, hebben we de voorbereidingen weer opgepakt.  
 
 De eerste stap die is gezet, betrof het afsluiten van de Innovatie-overeenkomst met alle 
 betrokken aanbieders en andere relevante spelers uit het maatschappelijk middenveld. In deze 
 overeenkomst zijn de spelregels inzake communicatie, overleg en besluitvorming geregeld.  
 
 De tweede stap, betreft het vaststellen van onze Visie op begeleiding, ondersteuning en 
 persoonlijke verzorging in het algemeen en het transitieproces in het bijzonder. Hiermee wordt 
 een stip op de horizon gezet waar we de komende jaren naartoe kunnen werken. Onze Visie 
 kent de volgende bouwstenen: 

- Participatie en zelfredzaamheid zijn het doel; 
- Eigen kracht van inwoners en hun omgeving zijn het vertrekpunt; 
- Mogelijkheden van inwoners staan centraal; 
- Vraag- en resultaatgericht werken in plaats van claim- en aanbodgericht werken; 
- We hebben oog voor de totale context en niet alleen voor de individuen daarbinnen; 
- Ontschotting en vermindering van de administratieve last. 

 Daarnaast is het hebben van een visie een noodzakelijke voorwaarde in het door het college 
 gekozen proces van interactieve beleidsontwikkeling (volgens de principes van bestuurlijk 
 aanbesteden).  
 
 De visie geeft in belangrijke mate invulling aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 
 voor Dronten. Ze vormt als het ware het speelveld waarbinnen dit project zich afspeelt. 
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 Door het voeren van kennismakings- en verdiepingsgesprekken met aanbieders, een 
 klantenpanel met inwoners en een vijftal panelbijeenkomsten met alle betrokkenen, is deze 
 visie tot stand gekomen. Hierdoor kent de visie een groot draagvlak. Dit proces van ‘samen op 
 trekken’ wensen we nadrukkelijk voort te zetten de komende jaren. Zowel met aanbieders, 
 inwoners als het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD). 
 

Op 3 december aanstaande organiseren we een special rondom deze transitie voor de 
fractiespecialisten en andere geïnteresseerden vanuit de Gemeenteraad.  

 
 
ARGUMENTEN 

Eén van de verantwoordelijkheden van de raad betreft het vaststellen van de kaders. De visie 
op begeleiding, ondersteuning en persoonlijke verzorging: ‘Samen een eigentijdse aanpak voor 
Dronten ontwikkelen’ omschrijft de kaders inhoudelijk, evenals transitietechnisch.  
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