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Heroriëntatie Wmo Leidse regio 2021

▪ Leidse regio gemeenten gaan zich 
bezinnen op organisatie en aansturing van 
de Wmo ondersteuning.
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Heroriëntatie Wmo Leidse regio 2021

Aanleidingen: 
▪ doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio; 
▪ doordecentralisatie Maatschappelijke 

Zorg in subregionaal verband;
▪ wens om bepaalde Wmo diensten en 

producten, mede hierom, te willen 
doorontwikkelen;

▪ opnieuw na te denken over de organisatie 
van de (Wmo-)ondersteuning, de sturing 
en de wijze van inkoop & bekostiging van 
Wmo maatwerkvoorzieningen.  

▪ lokale ontwikkelingen zoals:
▪ aanbesteding Samen Leiderdorp;
▪ programma Sterke Sociale basis in Leiden;
▪ onderzoek Voorschoten naar heraansluiting 

op Leidse regio voor sociaal domein
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Heroriëntatie Wmo Leidse regio 2021

▪ Dit moet uiteindelijk leiden tot een 
hernieuwde vorm van inkoop van Wmo 
maatwerkvoorzieningen per 2021. 

▪ Naar verwachting in 2de helft van 2019 / 
begin 2020 meedenksessies in dit kader.
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Programma Sterke Sociale Basis in Leiden

▪ Toelichting op het programma Sterke Sociale 

Basis van Leiden en de relatie met de WMO door 

Anja Krijnberg.

▪ De gemeente Leiden heeft besloten om een groot 
aantal van de huidige subsidies in het 
welzijnsdomein stop te zetten. Dit is nodig om 
ruimte te creëren voor verbetering, zowel in de 
samenhang van welzijnsactiviteiten als in de 
samenwerking tussen de verschillende partijen in 
de stad. De gemeente zet hiermee in op een 
stevige sociale basis waarin kinderen veilig en 
gezond opgroeien, mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen en waar je 
prettig ouder kunt worden.
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Programma Sterke Sociale Basis in Leiden

▪ Samenwerking met de huidige partijen is ook in 
de toekomst weer mogelijk, maar zal dan 
plaatsvinden in een andere vorm. In de komende 
maanden worden nieuwe en andere 
samenwerkingsafspraken ontwikkeld, om beter 
aan te kunnen sluiten bij de behoefte en wensen 
van inwoners en de situatie in de wijk. Het 
uitgangspunt hierbij is dat inwoners beschikken 
over een laagdrempelige en stevige sociale 
basisinfrastructuur die ze in staat stelt om mee te 
doen in de samenleving en een zinvol bestaan te 
leiden. Welzijnsorganisaties in de stad worden 
intensief bij dit proces betrokken. Op 1 januari 
2020 gaat het nieuw subsidiestelsel van start. 
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Actuele stand van zaken rondom 
Bestuurlijk Contracteren

▪ Aanvulling m.b.t. cao-eis in 
resultaatovereenkomst Begeleiding

▪ Omzetting indicaties Begeleiding 
Individueel

8



Op- en afschalen bij Begeleiding 
Individueel

▪ Verbetermaatregelen in proces van op-
en afschalen en methode van 
verrekening. 

• preventieve maatregelen 
• verhelderen van proces
• aanpassing van de berekening van de 

eventuele terugbetaling

9



Vragen
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