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 Maatschappij Mariska Roos Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5205  

B&W-besluit   23-09-2014 

Uitwisseling   02-10-2014 

Raad    16-10-2014 

Agendanummer   10 

 

Onderwerp:  

Beleidsnota Wmo 2015-2016 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De beleidsnota Wmo 2015-2016 vast te stellen. 

  

 

Bestaand kader:  

Kadernota Wmo 2015-2018 

 

Doelstelling:  

Met het vaststellen van de Beleidsnota Wmo 2015-2016 stelt u actueel Wmo-beleid 

vast dat voldoet aan de gestelde wettelijk vereisten. Voor de maatschappelijke 

ondersteuning om mensen, met en zonder beperking, in staat te stellen mee te doen 

aan de samenleving. 

 

 

Inleiding: 

Op 17 juli 2014 heeft u de kadernota vastgesteld. De beleidsnota Wmo 2015-2016 is 

de verdere uitwerking van de kadernota. Hierbij wordt ingespeeld op de toekomstige 

nieuwe taken vanuit de AWBZ. Het vaststellen van deze nota is een bevoegdheid van 

de raad. 

De beleidsnota vervangt het regionaal Wmo beleidsplan 2013-2016. De beleidsnota 

is een product van de projectorganisatie 3D van de Bollenstreek. Katwijk heeft een 

eigen nota opgesteld. Bij de uitwerking wordt op onderdelen samenwerking gezocht 

met Katwijk. 

Het college heeft het concept van de beleidsnota voor inspraak vrijgegeven in de 

periode van 28 juli tot 8 september. De inspraakreacties zijn verwerkt in de 

beleidsnota. 

De nota wordt geëvalueerd in 2016. Daarnaast rapporteert de gemeente jaarlijks aan 

het rijk over de prestaties op het gebied van de Wmo. We evalueren in 2015 samen 

met een cliëntenpanel de transitie. 

De lokale uitwerking van de beleidsnota, waarin onder andere de organisatie en 

werkwijze in Hillegom van de toegang tot de Wmo is beschreven, nemen we op in een 
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aparte notitie. Die leggen we vóór 1 januari 2015 aan u voor. Het vaststellen van deze 

nota is het startpunt voor de uitwerking vanaf januari 2015 én voor de transformatie. 

 

Argumenten: 

1.1 Met deze nota regelen we de nieuwe Wmo-taken die met ingang van 2015 

naar ons toe zijn gedecentraliseerd 

* We regelen de toegang tot maatwerkvoorzieningen via de ISD. 

* We zorgen voor een “zachte landing” van de mensen die nu vanuit de AWBZ 

begeleiding krijgen; we voorkómen dat mensen door deze transitie tussen wal en 

schip vallen. 

* We regelen de toegang tot algemene voorzieningen via het maatschappelijk 

middenveld. 

 

1.2 Er is draagvlak voor de inhoud van deze nota 

De nota is tot stand gekomen in samenwerking met buurgemeenten en 

maatschappelijke organisaties. Op 7 juli jl. hebben we een thema-avond over 

burgerkracht georganiseerd. Hier is met diverse vrijwilligersorganisaties, 

welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, de lokale aanspreekpunten voor mantelzorg en 

vrijwilligerswerk, Wmo-adviesraden en raadsleden het gesprek gevoerd over wat er 

nodig is om de burgerkracht in onze gemeenten optimaal te benutten. De uitkomsten 

van deze bijeenkomst zijn in de Wmo beleidsnota verwerkt. 

* Amendement raadsvergadering 17 juli 2014 is verwerkt in de nota 

Bij vaststelling van de kadernota Wmo 2015-2018 heeft uw raad een amendement 

aangenomen, waarmee wordt bepaald dat “…punt 2 op pagina 21 van de Kadernota 

over de uniforme werkwijze in de Bollenstreek vervalt”. In de beleidsnota is op 

bladzijde 23 in de toelichting bij het schema van de toegang, opgenomen dat “…de 

figuur hoofdlijn is voor de uitwerking en dat het kan zijn dat er behoefte is aan lokale 

variaties. Voor Hillegom is dat het geval.” In de lokale paragraaf die wij u voor 1 

januari willen aanbieden, beschrijven wij de voorgenomen uitwerking van het Wmo-

beleid in Hillegom. 

* Wmo-adviesraad 

In de totstandkoming van deze nota zijn diverse gesprekken gevoerd met de Wmo-

adviesraden over de invulling van de Wmo nota. De opmerkingen zijn voor een deel 

meegenomen in de conceptnota. Het concept van de nota is ter advisering voorgelegd 

aan de Wmo-adviesraden van de gemeenten Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Teylingen en Lisse. Op 11 augustus is een bijeenkomst georganiseerd waarin het 

concept besproken is. Een deel van de opmerkingen van de Wmo-adviesraden wordt 

in de verdere uitwerking meegenomen. 

Het advies van de Wmo-adviesraad en de reactie hierop zijn in de inspraaknotitie 

opgenomen. De Wmo-adviesraad heeft zeer uitvoerig geadviseerd op de beleidsnota. 

In de inspraaknotitie is op vragen, adviezen en voorstellen van de adviesraad 

gereageerd. Tot aanpassingen van de Wmo-beleidsnota heeft dat in beperkte mate 

geleid: het schema van de toegang is aangepast naar aanleiding van de inbreng van 

de adviesraad met het introduceren van de Verkenningsfase door maatschappelijke 
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partners. Een deel van de adviezen heeft betrekking op de uitwerking van het beleid. 

Die worden in later stadium, bij de uitwerking van het beleid, meegenomen. Gestelde 

vragen over of naar aanleiding van de nota, zijn in de inspraaknotitie beantwoord.  

Financiële dekking: 

Uitgangspunt is streven naar een uitvoering die past binnen de beschikbare 

budgetten. In de eerste periode, die een overgang is van het huidige beleid naar 

nieuw beleid, de transitie, kan de gemeentelijke 3D-reserve gebruikt worden om 

aanloopkosten en/of hogere of onvoorziene kosten op te vangen. 

Op dit moment is nog geen goede doorrekening te maken van de kosten van het 

huidige aanbod. Voor de duur van de indicaties en in de overgangsperiode is het 

uitgangspunt dat het huidige aanbod wordt gecontinueerd. Daarnaast zijn op 

landelijk en Holland Rijnland niveau afspraken gemaakt over de overname van de 

financiering van MEE, de organisatie die onafhankelijke cliënt ondersteuning biedt. 

Cliëntondersteuning is onderdeel van de wettelijke bepalingen. 

De ISD doet de inkoop van maatwerkvoorzieningen en zal op een later moment de 

begroting 2015 wijzigen en aan u voorleggen. Er wordt vanuit gegaan dat de 

overeenkomsten met de aanbieders op 1 oktober 2014 afgesloten zijn. 

 

Participatie: 

De nota is opgesteld door de 3D projectorganisatie van de samenwerkende 

Bollenstreekgemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. 

Op 10 juni heeft een 3D-tafelbijeenkomst plaatsgevonden. De uitkomsten van de 

thema-avond over burgerkracht van 7 juli is in de nota meegenomen. 

De Wmo-adviesraad heeft advies uitgebracht over de nota. Ook het Seniorenpodium 

heeft hier advies over uitgebracht. 

 

Urgentie: 

Vóór 1 november moet het beleid zijn vastgesteld. Daarmee kan de uitvoering na 1 

januari 2015 waar het de maatwerkvoorzieningen betreft naadloos worden 

voortgezet. 

 

Kanttekeningen: 

Het risico is aanwezig dat de nota niet budget neutraal kan worden uitgevoerd. 

Mogelijke tekorten kunnen we opvangen met onze 3D-reserve. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
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Ter inzage gelegd: 

- Beleidsnota Wmo 2015-2016 Bollen5 gemeenten dd 23-09-2014  

- Inspraaknotitie concept beleidsnota Wmo 2015-2016 Bollen5 gemeenten 

- Rapport “Een onderzoek naar De Kanteling in de Bollenstreek” van Scio Consult dd 11-07-2014 

- Advies Wmo-adviesraad dd 05-09-2014 

Informatie bij: dhr. R. Daalmans, r.daalmans@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 241 

 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Onderwerp: 

Beleidsnota Wmo 2015-2016 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

 

1. De beleidsnota Wmo 2015-2016 vast te stellen. 

  

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 oktober 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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