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Hoofdstuk 2 Context, Stelselwijziging in de zorg  
 

 Nr Inspreker (s) Gemaakte opmerking:  Gemeentelijke reactie:  

       

 C. van Dam 

Wat is een 
mantelzorgcompliment en 

hoe zit dat fiscaal. 

Een mantelzorgcompliment kan zijn 
geld, diensten of voorzieningen. In de 
Wmo vierjarennota wordt dit uitgewerkt.  

 

Wmo 
adviesraad 

Noordwijkerhout Mist een planning 

Per 1 januari 2015 gaat de wet in en 
moeten gemeenten  klaar zijn voor de 
nieuwe klanten. Voor dit doel moet er 
voor dit tijdstip een Wmo vierjarenplan 
zijn (gemeenteraad oktober) en een 
Wmo verordening (gemeenteraad 
oktober). We maken nog een overzicht 
voor taken voor de korte termijn en voor 
de lange termijn.  

 
 
 
Hoofdstuk 3 De Nieuwe Wmo 
 

 Nr Inspreker (s) Gemaakte opmerking:  Gemeentelijke reactie:  

       

 

Wmo 

adviesraad 
Hillegom, Wmo 
adviesplatform 

Teylingen. 

Werk het begrip preventie 

uit. 

In de Wmo vierjarennota wordt dit begrip 
uitgewerkt. Het zal er een prominente rol 
in krijgen. 

 

Raad van 
Wonen, Zorg en 
Welzijn 
Noordwijk, Wmo 
Adviesraad 
Noordwijkerhout, 
Wmo adviesraad 
Lisse, Wmo 
adviesplatform 
Teylingen, H.de 
Kleer, Senioren 
Podium Hillegom, 
Activite 

De ondersteuning van 
mantelzorgers moet meer 

ter hand worden genomen 
(vooral respijtzorg) 

 
De vijf Bollengemeenten ontwikkelen 
volgens het Valentijnsakkoord een 
regionale aanpak van het vrijwilligers- 
en mantelzorgbeleid en van het 
welzijnswerk.  
 Dit is ook volgens de nieuwe Wmo. In 
de Wmo vierjarennota wordt dit  
uitgewerkt. In de bijeenkomst van 28 
februari zijn goede voorbeelden 
genoemd die wij zeker zullen 
onderzoeken. 

 

Wmo 
adviesraad 

Hillegom 

Bij de jaarlijkse blijk van 
waardering voor 

mantelzorgers wordt de 
kanttekening gemaakt dat 
geld nooit de intrinsieke 

motivator is geweest. 

Er zijn vele alternatieven voor een 
geldbedrag mogelijk. Wij werken dit uit 
in de Wmo vierjarenplan. 

 

Wmo 
adviesraad 

Toegankelijkheid had toch al 
lang geregeld moeten zijn. 

Het is geregeld in de vorige Wmo 
vierjarenplannen. De bouwkundige staat  
en de behoeften van burgers 



Hillegom veranderen uiteraard continu. 

 
Wmo adviesraad 
Hillegom 

Wil leefwereld weten achter 
begrippen sociale 
samenhang, informele zorg, 
leefbaarheid en veiligheid 

In de Wmo vierjarennota zullen wij deze 
begrippen met voorbeelden toelichten. 

    

  
GGD Hollands 
Midden 

Geef het meldpunt overlast 
een adviserende taak bij de 
toegang tot een 
maatwerkvoorziening. 

Wij werken dit uit in de Wmo 
vierjarennota. 

  
Senioren Podium 
Hillegom 

Pleit voor continuering 
dagopvang voor ouderen 

 Wij werken dit uit in de Wmo 
vierjarenplan. 

 
 
 
Hoofdstuk 4 Visie 
 

 Nr Inspreker (s) Gemaakte opmerking:  Gemeentelijke reactie:  

       

    

 

Wmo 
adviesraad 
Hillegom, Wmo 

adviesraad 
Lisse, Wmo 

adviesplatform 
Teylingen 

Meer aandacht voor 
mensen die niet een 

groter beroep kunnen 
doen op hun netwerk. 

Wij realiseren ons dat niet iedereen kan 
beschikken over een netwerk. Niet 
iedereen heeft in zijn eigen omgeving 
voldoende mantelzorgers of vrijwilligers. 
Daarom is er ook een stelsel van 
voorzieningen als vangnet. Wij werken 
dit vangnet uit in de Wmo vierjarennota. 

 

Wmo 
adviesraad 
Hillegom 

Ruimere aandacht voor 
toename kortdurend 
verblijf 

Wij werken dit uit in de Wmo 
vierjarennota. 

 

Wmo 
adviesraad 

Hillegom, Wmo 
adviesraad 

Noordwijkerhout 

Meer aandacht voor 

zorgmijders. 
Wij komen hier op terug in de Wmo 
vierjarennota. 

 
Wmo adviesraad 
Hillegom 

Mist beschrijving systemen 
van sociale netwerken 

Wij werken dit uit in de Wmo 
vierjarennota. 

 

Wmo 
adviesplatform 
Teylingen 

Graag de algemene 
uitgangspunten concreter 
formuleren. 

In de Wmo vierjarennota werken we dit 
uit. 

 
Stichting 
Raamwerk 

Belang en doelstelling van het 
beleggen van de regie moet 
nader worden uitgewerkt. 

In de Wmo vierjarennota werken we dit 
uit. 

 
Stichting 
Raamwerk 

Gemeenten vallen terug op 
een indeling in bestaande 
doelgroepen en bestaand 
activiteitenaanbod. 

Dat is voor nu de startpositie. We 
transformeren naar een nieuwe situatie. 
In de Wmo vierjarennota werken we dit 
uit. 

 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 5 Organisatie 
 

 Nr Inspreker (s) Gemaakte opmerking:  Gemeentelijke reactie:  

       

 

Raad van 
Wonen, Zorg en 

Welzijn 
Noordwijk 

Wij zijn een voorstander 

van sociale wijkteams. 
Bevorder preventie en 
signalering. Bevorder dat 

een lid van het sociale 
wijkteam gesprekspartner 

kan zijn bij het 
keukentafelgesprek. 
Verder nog een aantal 

suggesties omtrent de 
sociale teams. 

Wij werken dit uit in de Wmo 
vierjarennota. In Noordwijk loopt een 
pilot waarvan de resultaten gebruikt 
zullen worden voor het beleid. 

6 

 

Wmo 
adviesplatform 
Teylingen 

Zijn van mening dat 
professionals ook bindende 
keukentafelgesprekken 
kunnen voeren. 

Dat is mogelijk. Wij werken dit uit in de 
Wmo vierjarennota. 

 

Wmo 
adviesplatform 
Teylingen 

Beschrijf het  nieuwe 
werkproces vanaf 2015. 

Duidelijke richting over de toegang  
werken wij  uit in de Wmo vierjarennota. 

 

Wmo 
adviesplatform 
Teylingen 

Heeft zorgen over de 
integrale toegang, 
bijvoorbeeld de verbinding 
met jeugdzorg. 

We gaan uit van het huidige Lokaal 
Loket. We zoeken de verbinding met  de 
Jeugd en Gezinsteams die gaan 
ontstaan.  Wij werken dit verder uit in de 
Wmo vierjarennota. 

 

Wmo 
adviesplatform 
Teylingen 

Hoe ziet het overgangsrecht 
er uit. 

Dit werken we uit in de Wmo 
vierjarennota. 

 H. de Kleer 

Wil in de kadernota meer 
concretere zaken op het 
gebied van bureaucratie 
vermindering, inbreng 
welzijnsorganisaties en 
verenigingsleven 

De kadernota is daarvoor niet het 
instrument. De concrete zaken werken 
we uit in de Wmo vierjarennota. 

 
Stichting Welzijn 
Teylingen 

Wat is het terrein van de 
professional en wat van de 
vrijwilliger? 

Dit werken we uit in de Wmo 
vierjarennota. 

 
 
Hoofdstuk 6 Sturingsmodel en opdrachtgeverschap 
 

 Nr Inspreker (s) Gemaakte opmerking:  Gemeentelijke reactie:  

       

 

Wmo 
adviesraad 

Hillegom 

Hoe wordt wederkerigheid 

ingevoerd? 
Wij werken dit uit in de Wmo 
vierjarennota. 

 
GGD Hollands 
Midden 

Pleit voor duidelijke afspraken 
voor het omgaan met 
signalen over psycho sociale 
en depressieve klachten en 

Momenteel is er in Noordwijk een pilot 
Vroegsignalering. Wij wachten de 
resultaten met belangstelling af. In de 
Wmo vierjarennota willen wij dit verder 



wil beoordeling door 
deskundigen. 

uitwerken. 

 
 
 
Overige opmerkingen 
 

 Nr Inspreker (s) Gemaakte opmerking:  Gemeentelijke reactie:  

       

 

Wmo 

adviesraad 
Hillegom  

Zorg voor systemen van 
sociale netwerken 

Die zijn in ontwikkeling. In de Wmo 
vierjarennota vindt u dit terug. 

 

Wmo 
adviesraad 

Hillegom 
Hoe organiseren gemeenten 
1 klant, 1 plan,1 regisseur, 

Wij werken dit uit in de Wmo 
vierjarennota. 

 

Stichting 
Welzijn 
Teylingen 

Hoe zit het met de 
evaluatie van het 
keukentafelgesprek? 

Dit zit in de afrondende fase. Rond de 
zomer worden de scenario’s verder 
uitgewerkt. In de Wmo vierjarennota 
komen wij hier op terug. 

 
 


