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Onderwerp:  

Kadernota Wmo 2015 - 2018 

 

Wij stellen voor:  

De kadernota Wmo 2015-2018 en de daarin opgenomen richtingen en geformuleerde 

voorkeursvarianten vast te stellen. 

 

Doelstelling:  

Met vaststelling van de kadernota geeft u de beleidskaders aan voor het te ontwikkelen 

beleidsplan Wmo 2015 – 2018.  

 

Inleiding: 

Met de gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen werken wij samen 

om te komen tot een gezamenlijk Wmo-beleidsplan 2015 - 2018.  Ter voorbereiding 

op dit beleidplan wordt nu de kadernota Wmo 2015 – 2018 aan gemeenteraden van 

de Bollenstreek voorgelegd ter vaststelling. De vastgestelde kaders worden verder 

uitgewerkt in het Wmo beleidsplan dat uiterlijk oktober 2014 ter vaststelling wordt 

aangeboden.   

 

Argumenten: 

1.  Eén uniforme werkwijze in de Bollenstreek.   

De gemeenteraden van de Bollenstreek besluiten allemaal afzonderlijk over dezelfde 

gemeenschappelijke kaders. Hiermee onderstrepen we de samenwerking en werken 

we toe naar een gezamenlijke uniforme werkwijze.    

 

Financiële dekking: 

In deze nota zijn slechts de beleidskaders aangegeven. In de mei circulaire is het Wmo 

budget 2015 bekend gemaakt. Op dit moment is nog niet in te schatten of het budget 

kostendekkend is. In het Wmo beleidsplan volgt een uitgebreide financiële paragraaf.  

 

Participatie: 

1.  Samenwerking Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. 

De kadernota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Lisse, 

Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.  
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Katwijk heeft een eigen kadernota opgesteld. In de kadernota uitbreiding Wmo 

Bollenstreek is zoveel mogelijk aangesloten bij de kadernota van Katwijk. Bij de 

uitwerking wordt op onderdelen samenwerking gezocht met Katwijk.  

 

2. Draagvlak maatschappelijk middenveld,  

Op 9 januari is er een rondetafelgesprek gevoerd met de 10 grootste aanbieders in 

onze regio. Op 28 februari is er een brede participatiedag georganiseerd waarin het 

hele maatschappelijk middenveld inclusief Wmo-raden uitgenodigd en aanwezig was.  

De input van onze maatschappelijke partners is verwerkt in de kadernota. 
 

3. Wmo adviesraad 

De concept kadernota is voor advies toegestuurd aan de Wmo adviesraden van de 

Bollenstreekgemeenten. Op 15 april is een klankbordbijeenkomst georganiseerd voor 

de Wmo adviesraden om vragen te beantwoorden waardoor ze tot een beter advies 

konden komen.   

 

4. Inspraak burgers.  

De concept kadernota heeft tussen 2 april – 14 mei ter inzage gelegen. Inwoners zijn 

hiermee in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken.    

 

5. Focusgroep bijeenkomst 

30 april is er een focusgroep bijeenkomst georganiseerd door Zorgbelang bestaande 

uit 10 personen uit hun cliëntenbestand. Het doel van deze bijeenkomst was om 

cliënten en Wmo adviesraden te ondersteunen bij het inspraak en adviestraject.     

 

6. 3D tafel 

Op 19 mei is een 3D tafel georganiseerd voor raadsleden waar de thema’s inkoop en 

Hulp bij het huishouden zijn besproken. 

 

Urgentie: 

Artikel 7.7 van de nieuwe Wmo schrijft voor dat gemeenten voor 1 november 2014 

het Wmo beleidsplan en de Wmo verordening hebben vastgesteld. Het is voor een 

tijdige vaststelling van belang dat deze kadernota voor het zomerreces door de 

Bollenstreekgemeenten wordt vastgesteld om tijdige uitwerking van de kaders in het 

Wmo beleidsplan mogelijk te maken.   

 

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: 

- Kadernota Wmo 2015 – 2018 Bollen5 gemeenten versie 5.0 na verwerking inspraak dd 20-05-2014  

- Inspraakreacties Kadernota Wmo Duin- en Bollenstreek  

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

Kadernota Wmo 2015 - 2018 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet; 

 

besluit:  

 

De kadernota Wmo beleidsplan 2015-2018 en de daarin opgenomen richtingen en 

geformuleerde voorkeursvarianten vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 juli 2014. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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