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Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving

Maatschap pij Raadsvoo rste l

Wij stellen voor
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het participatietraject voor de Wmo:
‘De 100 in de Duinpan’.
2. De Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving vast te stellen.

Inleiding
In juli 2014 heeft uw gemeenteraad de Kadernota Wmo 2015-2018 vastgesteld. In de
beleidsnota 2015-2016, vastgesteld in september 2014, is de kadernota verder
uitgewerkt. Nu de transitie (overdracht van de taken van het rijk naar de gemeenten) een
feit is, is het tijd voor een transformatie (anders vormgeven van het Sociaal Domein).
Besloten is om voor 2017 en 2018 een Transformatieagenda Wmo op te stellen.
Gezamenlijk zijn de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en
Teylingen een participatietraject gestart om deze Transformatieagenda te schrijven. In
mei 2016 hebben de colleges de startnotitie en het participatietraject vastgesteld. Op
drie maandagavonden (eind mei/begin juni 2016) hebben zorgaanbieders, (Wmo-)
adviesraden, raadsleden, sportverenigingen, religieuze instellingen en andere
belangstellenden hun ideeën geuit over wat de gemeenten de komende twee jaar
moeten doen op het gebied van de Wmo. Deze bijdragen zijn gebundeld in het boek De
100 in de Duinpan (ter kennisname aangeboden).
Uit de
-

avonden in de Duinpan is de koers voor de komende periode bepaald:
Terug naar de buurt.
Erkenning van wat er is!
Er ook zijn als het echt nodig is!
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Bovengenoemde koers stelt ons voor vier uitdagingen, die de basis vormen voor de
Transformatieagenda 2017 – 2018 Wmo en haar omgeving. Dit zijn dé uitdagingen die
we met de Bollenstreek willen aangaan:
- Uitgaan van wat mensen kunnen.
- Iedereen doet mee, tenzij…
- Zorgen dat mensen de weg naar hulp en ondersteuning weten te vinden.
- Een agenda voor en door inwoners.
Het college heeft het concept van de beleidsnota voor inspraak vrijgegeven in de periode
van 28 september tot en met 8 november. De inspraakreacties zijn verwerkt in de
definitieve beleidsnota die nu voor vaststelling voorligt.
Bestaand kader/context
Kadernota Wmo 2015-2018
Beoogd effect
Maatschappelijke ondersteuning vormgeven om mensen, met en zonder beperking, in
staat te stellen mee te doen aan de samenleving.
Argumenten
1.1.
De 100 in de Duinpan bevat de wensen en dromen van deelnemers aan de

Duinpansessies in mei en juni 2016.

Op drie bijeenkomsten hebben deelnemers meegedacht en gedroomd over de toekomst
van de Wmo in de Bollenstreek. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben alle deelnemers
geschreven aan het boek De 100 in de Duinpan. De inhoud van dit boek is zo goed
mogelijk verwerkt in de Transformatieagenda Wmo 2017-2018.

Middels de vaststelling van de Transformatieagenda wordt voldaan aan de
wettelijke vereisten vanuit de Wmo.
2.1.

Artikel 2.1.2 van de Wmo 2015 schrijft voor dat de gemeenteraad periodiek een plan
vaststelt met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met
betrekking tot maatschappelijke ondersteuning.

In de Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving staan, op
hoofdlijnen, de acties, plannen en projecten beschreven om vier grote uitdagingen te
realiseren.
2.2.

Uitdaging 1: Uitgaan van wat mensen kunnen
- Zichtbaar maken van initiatieven
- Maatschappelijke initiatieven stimuleren en faciliteren
- Samen met volksgezondheid, jeugd, participatie, sport en cultuur
- De talenten van bewoners meer benutten
Uitdaging 2: Ondersteuning van inwoners die het nodig hebben
- Innovatie
- Overgangen
- Aanbod voorzieningen
- En dan ben je mantelzorger
- Zelfstandig blijven wonen
- Maatschappelijke Zorg
Uitdaging 3: Zorgen dat mensen de weg naar hulp en ondersteuning weten te vinden
- Betere en integrale dienstverlening
- Optimaal functioneren van huidige loketten en teams
- Professionals en organisaties betrekken
- Wijken en wijkbewoners betrekken

Uitdaging 4: Agenda voor en door inwoners
- Doorontwikkeling Wmo Adviesraden
- In gesprek met inwoners
- Bemiddeling
- Volgen hoe het gaat
Nadat de Transformatieagenda is vastgesteld gaan we aan de slag met het uitwerken van
de acties, plannen en projecten die benoemd staan bij de uitdagingen. Dit doen we
samen met onze (sub)regionale en lokale partners. De projectplannen worden op lokaal
niveau uitgewerkt en vastgesteld door het college.

In de Transformatieagenda zoals deze nu voorligt zijn de inspraakreacties van
inwoners, Wmo adviesraden en andere betrokken verwerkt.
2.3.

De gemeenten hebben onderstaande acties ondernomen om de Transformatieagenda op
interactieve wijze te bespreken met de partners. Dit vanuit de overtuiging dat we de
transformatie samen doen en draagvlak nodig hebben.
- De Transformatieagenda is gestuurd naar de deelnemers aan de Duinpansessies.
Woensdag 12 oktober heeft in Theater ’t Onderdak een terugkomdag
plaatsgevonden voor de deelnemers aan de Duinpansessies. Hier konden zij aan
de hand van verschillende werkvormen hun inspraakreactie geven.
- De Transformatieagenda is gestuurd naar partners, organisaties en instellingen
waarmee de gemeente een (subsidie)relatie heeft.
- De Transformatieagenda is ter inzage gelegd in de gemeentehuizen.
- De Wmo adviesraden is gevraagd om advies te geven over ontvangen de
Transformatieagenda met verzoek om advies.
- Ambtenaren zijn langs evenementen, bestaande overlegstructuren en markten
geweest om het gesprek met inwoners te voeren over de Transformatieagenda.
- De gemeenten Noordwijkerhout en Hillegom heeft een online enquête afgenomen
onder het burgerpanel en inwoners.
De inspraakreacties zijn als bijlage toegevoegd.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Financiële consequenties
Voor de gemeente Lisse en Hillegom wordt de dekking voor de gevraagde budgetten
voor de nieuwe initiatieven uit de Transformatieagenda Wmo gevonden in de bestaande
Wmo budgetten in de gemeentelijke begroting.
De gemeente Teylingen heeft geen ruimte in de gemeentelijke begroting in uitdaging 3
(het onderzoek naar het optimaal functioneren van de huidige loketten en teams) op te
pakken, ook in relatie met de aanbevelingen die gedaan worden vanuit et APE onderzoek
naar de communicatie over de beschikbare zorg. De gemeenteraad wordt daarom
gevraagd om €25.000 beschikbaar te stellen in 2017 vanuit de reserve Sociaal Domein.
In projectvoorstellen worden de initiatieven uitgewerkt, mocht deze financiële
consequenties hebben, dan worden deze voorgelegd aan de gemeenteraad.
Aanpak / uitvoering / participatie
De Transformatieagenda is in samenspraak met maatschappelijke partners opgesteld en
aangescherpt (zie ook argument 2.3).
Nadat de Transformatieagenda is vastgesteld worden de projectplannen opgesteld, de
acties gestart en beleidsmaatregelen voorbereid. Waar mogelijk doen wij dit gezamenlijk
met alle betrokken partijen. Ook gaan wij als gemeenten actiever het gesprek voeren
met inwoners over ons beleid om hen zo goed mogelijk te bedienen.

Op het gebied van communicatie voeren we een aantal acties uit:
 Nadat het college de Transformatieagenda heeft vastgesteld inclusief de reacties
op de inspraak, koppelen we de reacties op de inspraak terug naar de
organisaties/inwoners die een inspraakreactie hebben gegeven.
 Naar alle betrokken organisaties, inwoners die we betrokken hebben bij het
participatietraject sturen we een nieuwsbericht.
 Na de college – en raadsbesluitvorming sturen we een persbericht uit.
Duurzaamheid
De Transformatieagenda is belangrijk onderdeel van de ‘sociale duurzaamheid’ waarbij
we samen met de inwoners en maatschappelijke instellingen een goede leefomgeving
voor onze inwoners creëren.
HLNNT
De gemeenteraden in de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en
Teylingen behandelen hetzelfde voorstel.
Urgentie
De beleidsnota Wmo 2015-2016 is eind 2016 verlopen. De Transformatieagenda dient
als opvolger van dit beleidstuk.
Evaluatie
De gemeenteraad wordt, aan de hand van het monitoringsinstrument Sociaal Domein,
periodiek geïnformeerd over de uitvoering van de Transformatieagenda.
Bijlagen / achtergrondinformatie
De 100 in de Duinpan
Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving
Inspraakreacties (3 documenten)
namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van het college van 20 december,
gelet op artikel 2.1.2. van de Wet maatschappelijke ondersteuning,
besluit:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het participatietraject voor de Wmo:
‘De 100 in de Duinpan’.
2. De Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving vast te stellen.
Aldus besloten in de raadsvergadering van 26 januari 2017,

de griffier
drs. P.M. Hulspas-Jordaan

de voorzitter
A. van Erk

