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Ontwerp Wmo beleidsplan

Wij stellen voor:
-

Akkoord te gaan met het ontwerp Wmo beleidsplan.

-

Het ontwerp Wmo beleidsplan vrijgeven voor inspraak.

Bestaand kader:
Wet maatschappelijk ondersteuning.
Vaststelling Startnotitie Wmo beleidsplan mei 2011
Vaststelling keuzenota Wmo beleidsplan oktober 2011
Doelstelling:
Artikel 3 van de Wmo verplicht gemeenteraden één of meer plannen vast te stellen,
waarin richting wordt gegeven aan de uitvoering van de Wmo. Deze plannen mogen
maximaal voor een periode van vier jaar worden vastgesteld. Met de vaststelling van
het nieuwe Wmo beleidsplan voldoen we aan deze wettelijke verplichting.

Inleiding:
In mei 2011 is de startnotitie Wmo beleid door de gemeenteraad vastgesteld. In oktober
2011 is de keuzenota Wmo beleid in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Aan
de hand van de gemaakte keuzes is het Wmo Beleidsplan 2012-2015 in concept verder
uitgewerkt. Dit concept is eind april 2012 aan de Wmo-adviesraad Hillegom aangeboden
met de vraag hierover advies uit te brengen. Begin juni is het advies van de Wmo
adviesraad ontvangen.
Het advies is in afstemming met de adviezen van Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout
verwerkt in het concept. Dit resulteert in het ontwerp Wmo beleidsplan dat nu aan de
raad wordt aangeboden om vrij te geven voor inspraak. Na verwerking van de
zienswijzen op het ontwerp wordt het Wmo beleidsplan definitief gemaakt en voor
vaststelling aan de raad aangeboden op 13 december 2012. Het nieuwe Wmo beleid
gaat dan vanaf 1 januari 2013 van start.

*Z014097598C*

Argumenten:

1. Instemmen met de beslispunten in het nieuwe Wmo beleidsplan.
Voordat u het ontwerp Wmo beleidsplan vrijgeeft voor inspraak dient u akkoord te
gaan met de inhoud van het nieuwe Wmo beleid. Het ontwerp Wmo beleidsplan
bestaat uit een regionaal deel dat samen met de gemeenten Teylingen, Lisse en
Noordwijkerhout is ontwikkeld met aanvullend de lokale uitwerking daarvan voor
Hillegom. Zowel in het regionale deel als in het lokale deel zijn er een aantal
beslispunten opgenomen om richting te geven aan het nieuwe Wmo beleid. Als volgt:
Beslispunten in het regionale deel:
1. Het Gesprek volgens dezelfde methode te voeren en hetzelfde format te gebruiken
om de resultaten van het gesprek vast te leggen
2. Te experimenteren met het vormgeven van de wederkerigheid en de
mogelijkheden hiervoor van cliënt tijdens Het Gesprek te verkennen
3. Een accentverschuiving te realiseren naar het verstrekken van hoogwaardige
collectieve voorzieningen op basis van de uitgangspunten en hiermee te mogen
experimenteren
4. Een nieuwe financieringsvorm te introduceren, het persoonsvolgend budget, en dit
uit te werken samen met het omvormen van de hulp bij het huishouden
5. In te stemmen met het proces waarlangs de komende vier jaar het gekantelde
Wmo beleid vorm gaat krijgen.
Beslispunten in het lokale deel:
3.1 Akkoord te gaan met de uitwerking van de kanteling in Hillegom.
4.1 Akkoord te gaan met de deskundigheidsbevordering van het lokaal loket.
5.1 Akkoord te gaan met de oprichting van het Wmo netwerk Hillegom.
5.2 Akkoord te gaan met het voorgestelde takenpakket en werkwijze van het Wmo
netwerk Hillegom.
6.1 Akkoord te gaan om aan Stichting Welzijn Hillegom de opdracht te verstrekken
voor de aanstelling van een sociaal werker voor een gebiedsgerichte benadering
Hillegom.
6.2 Akkoord te gaan om deze sociaal werker voor de duur van 3 jaar aan te stellen.
6.3 Akkoord te gaan om na 2 ½ jaar de functie te evalueren met een nieuw voorstel
voor stoppen of voortzetten.
6.4 Akkoord te gaan om aanvullend een jaarlijks werkbudget beschikbaar te stellen
van maximaal € 10.000,- om uitvoering te geven aan het takenpakket van de
functie.
7.1 Akkoord te gaan om voor invulling van de wettelijk verplichte burgerparticipatie,
de Wmo adviesraad en het seniorenpodium als adviescommissies te handhaven
en hen afzonderlijk te vragen om advies.
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9.1 Akkoord te gaan om de ervaring van de andere Bollenstreekgemeenten 2012
mee te nemen in de besluitvorming omtrent de notitie eigen bijdrage en notitie
dure woningaanpassingen.
9.2 Akkoord te gaan om in het eerste kwartaal van 2013 hierover een besluit te
nemen met ingangsdatum 1 juli 2013.
10.1 Akkoord te gaan met de verankering van het cultuurbeleid in de Wmo.
11.1 Akkoord te gaan met meer inzet op preventie en nazorg bij de prestatievelden 7,
8 en 9.
13.1 Akkoord te gaan met de meerjarenbegroting voor uitvoering van het nieuwe
Wmo beleid.
13.2 Akkoord te gaan met een investering van € 385.000,- uit de Wmo reserve voor
uitvoering van het nieuwe Wmo beleid.
Voorstel is om met alle bovenstaande beslispunten akkoord te gaan. Zie het ontwerp
Wmo beleidsplan voor een nadere toelichting op de beslispunten.

2. Inspraakprocedure is van kracht.
Voordat het Wmo beleidsplan door de gemeenteraad kan worden vastgesteld, moet
iedere burger in de gelegenheid worden gesteld zijn/haar zienswijze in te kunnen
dienen op het nieuwe beleid. Indien u akkoord bent met de inhoud/beslispunten, kan
dit ontwerp Wmo beleidsplan worden vrijgegeven voor inspraak.
Financiële dekking:
Zie hoofdstuk 13 in het lokale deel van het ontwerp Wmo beleidsplan voor een
toelichting op de financiële paragraaf. Samengevat als volgt:
Kosten
nr.

Omschrijving

1

scholing / training gespreksvoerders.

2

compensatie extra ureninzet Wmo netwerk

2a

ureninzet scholing / training

2b

ureninzet gesprekken

2c

ureninzet diverse praktische zaken

2012

2013

2014

2015 totaal

15.000

5.000

20.000

40.000

10.000

50.000

120.000

60.000

180.000

10.000

40.000

20.000

70.000

10.000

40.000

20.000

10.000

80.000

3

innovatie collectieve voorzieningen

4

eigen kracht conferenties e.d.

5.000

20.000

15.000

10.000

50.000

5

sociale netwerkstrategieën e.d.

5.000

20.000

15.000

10.000

50.000

6

sociaal werker

60.000

60.000

60.000 180.000

7

werkbudget sociaal werker

10.000

10.000

10.000

30.000

8

communicatieplan

5.000

5.000

5.000

25.000

9

cultuurbeleid

50.000

50.000

Totaal kosten

10.000

50.000 150.000

95.000 380.000 255.000 155.000 885.000
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Dekking

2012

2013

2014

2015

Totaal

10

Besparingspotentieel rekenmodel VNG

50.000 100.000 150.000 200.000 500.000

11

bijdrage uit de Wmo reserve

45.000 280.000 105.000 -45.000 385.000

Totale kosten € 385.000,- om succesvol te kantelen.
Dekking van deze kosten uit de Wmo reserve.
Communicatie/Participatie:
De Wmo adviesraad is gevraagd om advies uit te brengen op het concept Wmo
beleidsplan, dat is opgesteld naar aanleiding van de gemaakte keuzes in de
keuzenota Wmo beleid. Zie het advies en de ambtelijke respons op dit advies (ter
inzage gelegd). Tevens zijn diverse maatschappelijke partners geraadpleegd bij de
ontwikkeling van het nieuwe beleid om het draagvlak te peilen voor de kanteling en
de oprichting van het Wmo netwerk Hillegom.
JSO heeft de vitaliteitscan burgerkracht uitgevoerd in Hillegom met raadpleging van
buurtbewoners op het gebied van sociale samenhang en leefbaarheid. Het rapport
van deze scan ligt ter inzage.
Met het vrijgeven van het ontwerp Wmo beleidsplan voor inspraak, wordt iedere
inwoner van Hillegom in de gelegenheid gesteld een zienswijze op het nieuwe beleid
in te dienen.
Urgentie:
Procedure is als volgt:
28 augustus

behandeling ontwerp Wmo beleidsplan in het college

20 september

behandeling ontwerp Wmo beleidsplan in de raad

1 november

deadline indienen zienswijzen

20 november

behandeling definitief Wmo beleidsplan in het college

13 december

vaststelling definitief Wmo beleidsplan in de raad

Voor vaststelling van het Wmo beleid vóór 1 januari 2013 is het van belang deze
procedure te volgen.
Kanttekeningen: Geen
namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop

J. Broekhuis

secretaris

burgemeester
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Ter inzage gelegd:
- Wmo beleidsplan 2013-2016 Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen dd 01-08-2012
- Lokale uitwerking gemeente Hillegom Wmo beleidsplan 2013-2016
- Responsnota regionaal Wmo beleidsplan 2013-2016, reactie op adviezen van de Wmo adviesraden
dd 30-07-2012
- Ambtelijke responsnota op advies Wmo adviesraad Hillegom (couleur locale) dd 21-08-2012
Informatie bij: dhr. R. Severijns, r.severijns@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 252
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