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Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Het Wmo-beleidsplan 2013 – 2017 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Probleemstelling
Voor een goede uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is het
van belang een meerjarig Wmo-beleidsplan op te stellen. Dit beleidsplan geeft
duidelijkheid over de te bereiken doelen op het gebied van de Wmo. Daarnaast verplicht
het Rijk gemeenten elke vier jaar een Wmo-beleidsplan op te stellen.
Inleiding
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is zoveel mogelijk mensen te laten
meedoen in de samenleving. Dit meedoen kan op verschillende manieren. Mensen
werken, gaan naar school en maken in hun vrije tijd gebruik van de voorzieningen die er
zijn in de gemeente. Ze doen boodschappen, sporten, gaan uit, zijn lid van een
vereniging, enz.
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Meedoen aan de samenleving is voor de overgrote meerderheid van de Nederlandse
burgers vanzelfsprekend. Meedoen heeft niet alleen betrekking op de
verantwoordelijkheid van mensen voor het inrichten van hun eigen leven, maar gaat ook
over de bereidheid bij te dragen aan de samenleving. Niet voor alle inwoners is meedoen
even gemakkelijk. Soms hebben mensen behoefte aan een vorm van activering of
ondersteuning, of een stimulerende omgeving. Deze activering en ondersteuning komt
idealiter voor een belangrijk deel vanuit directe naasten en vanuit sociale verbanden en
organisaties waar inwoners deel van uitmaken.
Maar ook gemeenten hebben bij het bieden van activering en ondersteuning een
belangrijke rol. Gemeenten hebben een taak bij de inzet van maatregelen die
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie stimuleren. Hiervoor beschikken ze
over instrumenten die mensen helpen bij het krijgen en behouden van regie over hun
leven. Gemeenten zetten deze instrumenten in samenwerking met hun partners in.
Het Uitvoeringsplan Publiekszaken is gerelateerd aan het Wmo-beleidsplan en daarom
ter informatie bijgevoegd. Het Uitvoeringsplan wordt na vaststelling van het Wmobeleidsplan door het college vastgesteld.
Kader / Eerdere besluiten
Het vorige Wmo-beleidsplan 2008-2012 is met een jaar verlengd.
Beoogd effect
Het is duidelijk welke doelen de gemeente Nieuwkoop de komende vier jaar voor ogen
heeft bij het uitvoeren van de Wmo. Het Wmo-beleid is integraal en speelt in op
maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor bevordert de gemeente de maatschappelijke
participatie van haar inwoners op een goede en efficiënte manier.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
Het Wmo-beleidsplan geeft richting aan de uitvoering van de Wmo.
In het Wmo-beleidsplan staan de plannen van de gemeente Nieuwkoop voor de
vormgeving van de gemeentelijke rol, inzet van instrumenten en beoogde effecten in de
komende vier jaar. Hiermee stellen we vast welke doelen we de komende jaren voor
ogen hebben.
De gemeente is verplicht een nieuw Wmo-beleidsplan vast te stellen.
Het Rijk verplicht gemeenten elke vier jaar een Wmo-beleidsplan op te stellen. Het vorige
Wmo-beleidsplan liep van 2008 tot 2012 en is met een jaar verlengd.
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Het Wmo-beleidsplan sluit goed aan op de MSV.
Het Wmo-beleidsplan is een uitwerking van de maatschappelijke structuurvisie (MSV).
Waar de MSV een ver oriëntatiepunt in de toekomst heeft, namelijk 2040, bevat het
Wmo-beleidsplan een vertaling naar de uitvoering van de Wmo in de komende vier jaar.
De relatie tussen de doelstellingen van de MSV en de uitgangspunten en hun uitwerking
in het Wmo-beleidsplan is in het stuk zichtbaar.
Het Wmo-beleidsplan geeft handvatten voor de aanpak van de decentralisaties.
De komende jaren krijgt de gemeente er veel nieuwe taken bij op het sociale domein.
Het Wmo-beleidsplan geeft richting aan de voorbereiding op deze decentralisaties.
Kanttekeningen:
Ontwikkelingen in het Rijksbeleid kunnen leiden tot een wijziging van het Wmo-beleid.
De Wmo is volop in beweging. Er komen nieuwe taken naar gemeenten toe.
Momenteel zijn de kaders die het Rijk gemeenten meegeeft bij de uitvoering van deze
nieuwe taken, en de uitwerking van bezuinigingsmaatregelen, nog grotendeels
onbekend. Wel is duidelijk dat het om grote groepen nieuwe klanten en grote budgetten
gaat. Nieuwe informatie die na het vaststellen van dit Wmo-beleidsplan bekend wordt,
kan leiden tot aanpassing van het Wmo-beleid. Bij grote aanpassingen, zal een
gewijzigde versie van het Wmo-beleidsplan aan de raad worden aangeboden.
Risico’s / Beheersmaatregelen
De nieuwe taken op het gebied van Wmo en jeugdzorg komen naar gemeenten toe met
een aanzienlijke efficiencykorting (zie ook hoofdstuk 7 van het Wmo-beleidsplan). De
Wmo is een open einde regeling, dat wil zeggen dat de compensatieplicht van
gemeenten richting inwoners niet stopt als de budgetten op zijn. Het streven van de
gemeente is de nieuwe taken en taken waarop bezuinigd wordt zo vorm te geven, dat ze
uitgevoerd worden binnen de budgetten die de gemeente van het Rijk krijgt. Om te
voorkomen dat we budgetten overschrijden, stemmen we het Wmo-beleid en de
gemeente-brede bezuinigingsopgave op elkaar af. Verder gaan we uitgaven goed
monitoren.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
Zie hoofdstuk 7 van het Wmo-beleidsplan en het Uitvoeringsplan. De meeste plannen
kunnen binnen bestaande budgetten worden uitgevoerd. De initiële investering vanuit het
budget voor ontwikkeling van de Wmo bedraagt € 81.700,--, waarvan € 30.000,-- voor het
stimuleren van particuliere initiatieven (met name in het ontwikkelen van algemene
voorzieningen), € 10.000,-- voor de ontwikkeling van een sociale kaart en € 10.000,-voor lokale pilots op het gebied van dagbesteding. Op langere termijn moeten deze
investeringen leiden tot een efficiëntere uitvoering van de Wmo en daardoor een
kostenbesparing opleveren. De kosten voor het Uitvoeringsplan bedragen € 31.700,-incidenteel.
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Met de kanteling van de Wmo (zie ook het raadsvoorstel kanteling van de Wmo)
verwachten we vanaf 2015 € 43.545,-- te kunnen besparen op de uitgaven voor
individuele Wmo-voorzieningen. Dit wordt in de begroting 2014 verwerkt als een
taakstelling vanaf 2015.
Daarnaast leidt het heffen van een eigen bijdrage op woonvoorzieningen en
vervoersvoorzieningen naar schatting tot een stijging van de jaarlijkse inkomsten met
€ 48.000,--.
Communicatie / Participatie
Rondom de totstandkoming van de MSV heeft een breed participatietraject
plaatsgevonden. Het Wmo-beleidsplan is besproken met de Wmo-adviesraad en
Stichting Welzijn Nieuwkoop. De Wmo-adviesraad was tevreden over het Wmobeleidsplan en heeft daarom naast het advies over de gekantelde verordening geen apart
advies over het Wmo-beleidsplan uitgebracht. Het Wmo-beleidsplan wordt gepubliceerd
op de gemeentelijke website.
De Kanteling vraagt een uitgebreid communicatietraject met de Nieuwkoopse bevolking.
In het Uitvoeringsplan Publiekszaken is hier aandacht voor.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
- Wmo-beleidsplan gemeente Nieuwkoop 2013 -2017
- Uitvoeringsplan Publiekszaken
Advies meningsvormende raad
(griffie)
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