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Geachte Raad,
Graag informeer ik u over de ontwikkelingen rondom de uitvoering van de Wmo.
Sinds de transitie van de AWBZ naar de Wmo in 2015 werken we in het sociaal domein aan de
transformatie. Dit is een verandertraject van jaren.
Zoals afgesproken met u als Raad is de basis voor deze transformatie: integraal werken,
ondersteuning en zorg zo dichtbij mogelijk organiseren en uitgaan van de mogelijkheden van
mensen. We werken aan het versterken van het contact met onze inwoners met een
hulpvraag, we voeren keukentafelgesprekken, er zijn sociale teams ingericht, we leren van de
proeftuin Ruwaard, we doen wat nodig is.
We zien de zorg- en ondersteuningsvragen toenemen, mede door maatregelen vanuit het rijk.
Denk aan de invoering van het abonnementstarief, die een forse toename van aanvragen
teweeg brengt. De aanvragen en de problemen die erachter zitten worden complexer.
Dit betekent meer werk, ingewikkelder werk en anders werken in de uitvoering van de Wmo.
Er is de afgelopen maanden een analyse gemaakt van de taken en de capaciteit in de
uitvoering Wmo. Daaruit blijkt dat meer capaciteit nodig is om in de volle breedte te kunnen
werken volgens uw en onze bedoeling. En om te kunnen voldoen aan verplichte en
afgesproken dienstverleningsnormen.
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Daarom heeft het college besloten om de formatie van het uitvoeringsteam Wmo per direct
tot en met 2020 uit te breiden. Concreet gaat het om uitbreiding van 2,97 fte (kosten
€ 214.500) en continuering van de inhuur van 3 fte (kosten € 270.000) Hiervoor zijn geen
begrote middelen beschikbaar.
De directie heeft de opdracht de kosten voor het komende jaar waar mogelijk te dekken uit
incidentele vrijvallende middelen. Waar dit niet lukt accepteren we een overschrijding. Dit
wordt gemeld bij de marap.
Daarnaast gaan we de benodigde structurele omvang van de formatie en de flexschil in 2020
nader uitwerken en de kosten opnemen in de programmabegroting 2021-2024.
We betreuren het dat we deze ontwikkeling niet konden inbrengen in de
begrotingsbehandeling 2020-2023. Ondanks de druk die we ervoeren en hebben uitgeoefend
was de analyse op dat moment nog niet gereed. We hebben met uw Raad afgesproken dat u
in de positie wordt gebracht om prioriteiten te stellen en keuzes over formatie te maken. Dat
zal in het tweede kwartaal van 2020 gebeuren. Daar kan dit besluit niet op wachten.
We zijn van mening dat we hiermee de dienstverlening en de transformatie in de Wmo van de
noodzakelijke randvoorwaarden voorzien.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Oss,

Thijs van Kessel,
Wethouder Zorg en Welzijn

