
 

      

  

‘Welzijn in Delft.’  Wat  gaat er veranderen in de WMO en de praktische 

gevolgen 

Een themamiddag georganiseerd door de SSBO, het samenwerkingsverband  waarin de drie 

ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB samenwerken. 

Datum: woensdag 5 oktober 2011. Tijd: 14.00 – 16.00 uur (zaal open 13.30 uur).  

Plaats: Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4 

De komend jaren verandert er veel voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Doel 

van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)is dat iedereen in maatschappelijk opzicht mee 

kan doen, ongeacht beperking of leeftijd. De WMO is dus geen wet om verstrekkingen te leveren, 

zoals destijds de Wet Voorzieningen Gehandicapten, maar geeft de gemeente de ruimte om samen 

met de burger maatwerkoplossingen te leveren. Belangrijk hulpmiddel daarbij is het 

‘keukentafelgesprek’, een gesprek waarbij duidelijk moet worden wat de hulpvrager wil, wat er nodig 

is om die wensen mogelijk te maken en wat daarbij de inbreng van de hulpvrager zelf kan zijn naast 

de inbreng van andere partijen. 

Er komt een verschuiving van verantwoordelijkheden uit de AWBZ (Algemene wet Bijzondere 

Ziektekosten) naar de WMO. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheden met deze 

overhevelingen. Al eerder was dit het geval voor mensen met een lichte beperking. Nu gaat dit ook 

gelden voor mensen die nu een AWBZ-indicatie voor begeleiding hebben. Het gaat dan om mensen 

die niet zijn opgenomen in een instelling. De belangrijkste wijziging is dat men geen recht meer heeft 

op begeleiding vanuit de AWBZ. De gemeente moet nu gaan werken vanuit de zgn. 

compensatieplicht. Hierbij wordt gekeken of begeleiding nodig is, en zo ja, of dat deze door eigen 

mogelijkheden van de omgeving kan worden gegeven, alvorens te compenseren uit de WMO-gelden. 

Het is de vraag hoe de gemeente voorzieningen gaat invullen nu er minder geld beschikbaar is. 

Op de middag vertelt de heer Raimond de Prez, wethouder Zorg en Wijken, hoe het welzijnsbeleid 

van Delft in elkaar zit. Vervolgens zal de heer Arold Derix, werkzaam bij de gemeente Delft 

uiteenzetten hoe een en ander praktisch wordt uitgevoerd op het gebied van huishoudelijke hulp, 

vervoer en woningaanpassing e.d. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Chris van Wijk 


