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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Startnotitie Wmo beleidsplan 2012 - 2015 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

 - de startnotitie Wmo beleidsplan 2012 – 2015 vast te stellen. 

 

 

BestaandBestaandBestaandBestaand    kader: kader: kader: kader:     

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

    

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Actualiseren van het huidige Wmo beleid 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De Wmo 

schrijft voor dat gemeenten vierjaarlijks (met ingang van 1 januari 2008) een beleidsplan 

vaststellen waarin zij aangeven hoe zij hun burgers, met of zonder beperking, in staat 

stellen mee te doen aan samenleving. Eind 2007 heeft de raad het Wmo beleidsplan 

2008-2011 ‘Meedoen en meeleven in Hillegom’  vastgesteld.  Het laatste jaar van de 

looptijd van dit beleidsplan is aangebroken. Het is tijd om het Wmo beleid te actualiseren 

voor de jaren 2012-2015.  

    

Voor het opstellen van het nieuwe Wmo beleidsplan wordt er regionaal samengewerkt met 

de gemeenten Teylingen, Lisse en Noordwijkerhout.  

Het ontwikkelproces bestaat uit de volgende fasen:  

1. startnotitie  

2. keuzenota en  

3. uiteindelijk beleidsplan.     

 

De startnotitie gaat in op de verschillende aspecten behorende bij dit proces.  

Met de vaststelling van deze notitie wordt het startschot gegeven voor de verdere 

beleidsvorming rondom de Wmo in de vier genoemde gemeenten. 
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Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.  De opstelling van een Wmo beleidsplan is een wettelijke verplichting. 

In artikel 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning staat beschreven dat iedere 

gemeente verplicht is een plan vast te stellen voor een periode van ten hoogste vier 

jaren.  Dit plan geeft richting aan te nemen beslissingen betreffende maatschappelijke 

ondersteuning.  

 

2. Dit biedt ons de mogelijkheid het huidige Wmo beleid te actualiseren. 

Na vier jaar Wmo is er de nodige ervaring opgedaan met het compensatiebeginsel van 

gemeenten, om burgers volledig te kunnen laten participeren in de samenleving. Deze 

ervaring nemen we mee bij de opstelling van het beleidsplan voor de volgende vier jaar.  

 

Daarbij is er een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de 

Wmo en de wijze waarop invulling aan het compensatiebeginsel gegeven kan  

worden.  De opstelling van een nieuw Wmo beleidsplan biedt ons de mogelijkheid 

deze ontwikkelingen in onderlinge samenhang te bekijken en hier op in te spelen.  

Kort samengevat gaat het om de volgende ontwikkelingen: 

• demografische ontwikkelingen (vergrijzing) 

• bezuinigingen op het Gemeentefonds 

• landelijke bezuinigingen op het Wmo budget 

• de Kanteling van de Wmo (gericht op maatwerk, meer eigen (financiële) 

verantwoordelijkheid van de cliënt en nadruk op collectieve voorzieningen) 

• Welzijn Nieuwe Stijl (gericht op de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector en 

de hierbij behorende sturingsrelatie tussen de gemeente en het welzijnswerk) 

• wijzigingen in de AWBZ 

• de inhoud van de collegeprogramma’s van de betrokken gemeenten 

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

In de startnotitie zijn slechts de kaders aangegeven voor het beleidsproces om te komen 

tot een nieuw Wmo beleidsplan. De (mogelijke) financiële consequenties van het nieuwe 

Wmo beleidsplan worden in de keuzenota uitgewerkt. 

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie: : : :     

De startnotitie vormt de opmaat voor een keuzenota en een beleidsplan. Naar 

verwachting wordt de keuzenota aan u voorgelegd in uw vergadering van 15 december 

2011. Besluitvorming omtrent het beleidsplan is voorzien voor medio volgend jaar (zie 

ook de planning zoals opgenomen in de startnotitie). 

 

ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

De vier gemeenten hebben participatie van betrokkenen hoog in het vaandel staan. 

Daarbij is de Wmo zelf een participatiewet, om burgers in staat te stellen mee te 

kunnen doen aan onze samenleving. We onderscheiden vijf gradaties van participatie 

in de zogenaamde participatieladder, zijnde:  
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• laten beslissen 

• coproduceren 

• advies vragen 

• reactie vragen 

• informeren 

 

In het traject om te komen tot de opstelling van een nieuw Wmo beleidsplan kunnen 

we drie verschillende ‘categorieën’ van betrokkenen onderscheiden, te weten: 

1. de gemeenteraden 

2. de Wmo adviesraden 

3. het maatschappelijk middenveld (organisaties en instellingen zoals 

welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, (sport)verenigingen, het algemeen 

maatschappelijk werk, woningcorporaties, etc.) 

 

Om misverstanden op een later moment te voorkomen, is het goed om voorafgaand  

aan het traject de mate van participatie van de verschillende betrokkenen vast te stellen. 

Door dit goed te communiceren aan deze partijen, zijn de verwachtingen voor wat 

betreft hun inbreng in het geheel helder en weten zij waar zij aan toe zijn. 

 

1.  Gemeenteraden 

In het bovenstaande rijtje nemen de raden een bijzondere plaats in. Zij zijn immers 

degene die uiteindelijk de verschillende producten in dit traject vaststellen. Echter,  

voor wat betreft de mate waarin zij in de perioden voorafgaand aan de vaststelling van 

de documenten betrokken zijn bij de bepaling van de inhoud ervan, is sprake van een 

behoorlijke bandbreedte. In een gezamenlijk overleg met de vier griffiers van de 

betrokken gemeenten is afgesproken dat we er voor kiezen de raadsleden in 

gezamenlijkheid uit te nodigen voor (thema)bijeenkomsten die gedurende het traject 

met het maatschappelijk middenveld georganiseerd worden. Dergelijke bijeenkomsten 

bieden raadsleden de gelegenheid te horen wat er leeft in het veld en vervullen zo voor 

hen een informatieve functie. 

 

2. Wmo adviesraden 

Wij hechten veel belang aan de betrokkenheid van de Wmo adviesraden in dit hele 

traject. Daarnaast beschikken deze raden over veel kennis en expertise waardoor ze 

ons van zeer nuttige adviezen kunnen voorzien. De Wmo adviesraden worden om die 

reden aan de ‘voorkant’ van het proces betrokken en gevraagd input te leveren. Dit 

maakt hen een adviseur die gevraagd en ongevraagd advies kan geven.  

 

3. Maatschappelijk middenveld 

Het maatschappelijk middenveld weet wat er speelt in de samenleving. Hier moeten 

we goed en tijdig gebruik van maken. Dit versterkt de kwaliteit van het beleid en 

zorgt ervoor dat ons ondersteuningsaanbod aansluit op de wensen en behoeften van 

onze doelgroepen. Kijkende naar de diverse treden van de participatieladder, dan 

krijgt het veld een raadgevende rol toebedeeld.  
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Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Besluitvorming uiterlijk in de raadsvergadering van 19 mei 2011 om synchroon te 

lopen met de besluitvorming bij de andere drie gemeenten.  

 

KanttekeniKanttekeniKanttekeniKanttekeningen:ngen:ngen:ngen:    

Geen.  

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Startnotitie Wmo beleidsplan 2012-2015 dd maart 2011 

- Tijdspad Hillegom, tijdsplanning opstelling Wmo beleidsplan 2012-2015 

Informatie bij:dhr. R. Severijns, r.severijns@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 252 


