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Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 - 2011 Mee(r) doen

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. De beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 – 2011 “Mee(r) doen” vast te
stellen;
2. De aanbevelingen 1 tot en met 27 vast te stellen;
3. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Wmo voor de looptijd van
2008 tot en met 2011;
4. De reserve te voeden met:
• het restant bedrag uit de opgeheven reserve WWB van de Intergemeentelijke
Sociale Dienst de Rijnstreek ad € 287.727,--;
• het eventuele restantbedrag van de invoeringskosten Wmo 2005, 2006 en 2007;
5. In te stemmen met het aanpassen van de primaire begroting 2008 met een bedrag van
€ 13.500,-- ten behoeve van het waarderen van de vrijwillige inzet, het
klanttevredenheidsonderzoek 2008 en het bevorderen van de burgerparticipatie en het
bedrag meenemen in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
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Toelichting
Inleiding
In 2006 is de kadernota Wmo van de Rijnstreekgemeenten door de raad vastgesteld. Hierin
zijn de kaders opgenomen voor de Wmo beleidsnota. Op 1 januari 2007 is de Wet
maatschappelijke ondersteuning daadwerkelijk in werking getreden. Een van de
verplichtingen van de wet is het vaststellen van een beleidsplan voor maximaal een termijn
van 4 jaar. Het beleidsplan wat voor u ligt is tot stand gekomen met inspraak van de burgers
en de (tijdelijke) Adviesraad Wmo.
In de beleidsnota staan per hoofdstuk de aanbevelingen.
De beleidsnota is aangepast aan de uitkomsten van de begrotingsbehandeling van 8
november 2007. Met het vaststellen van de amendementen is er financiële ruimte gekomen
een aantal onderdelen uit de beleidsnota uit te voeren die voor 2008 gepland zijn. Voor een
bedrag van € 88.500,-- is nog geen dekking gevonden. Hiervan is € 75.000,-- voor de start
van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit staat hoog op de agenda van de rijksoverheid,
maar het ligt op dit moment niet in de verwachting dat het centrum wordt gerealiseerd in het
eerste halfjaar van 2008. Dit houdt in dat het project en de structurele kosten meegenomen
kan worden in de perspectiefnota die in het voorjaar 2008 wordt behandeld. Mocht het project
toch van start gaan in 2008 zal dit invoeringskosten met zich meebrengen die kunnen worden
bekostigd uit de bestemmingsreserve of de mogelijke uitkering van de rijksoverheid ten
behoeve van de startkosten.
Ook is een bedrag van € 13.500,-- nodig voor het wettelijk verplichte
klanttevredenheidsonderzoek, het bevorderen van de burgerparticipatie en het waarderen
van de vrijwillige inzet. De laatste twee onderwerpen zijn geen verplichte uitgaven maar zijn
wel basis waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning is gebaseerd en daarom wel sterk
aanbevolen uitgaven.
De daarvoor benodigde wijziging van de primaire begroting kan worden meegenomen in de
eerstvolgende bestuursrapportage.
In het bijgevoegde financiële overzicht is zichtbaar gemaakt welke uitgaven in de Wmo
incidenteel dan wel structureel zijn.
Om mogelijke nieuwe zaken te kunnen uitvoeren is het aan te raden een
bestemmingsreserve in te stellen voor de initiële kosten van projecten of initiatieven van
burgers. Deze bestemmingsreserve kan worden ingesteld met het financiële voordeel wat
gehaald is uit het opheffen van de egalisatiereserve WWB van de Intergemeentelijke Sociale
Dienst de Rijnstreek en het eventuele restant van de invoeringskosten Wmo 2005, 2006 en
2007. De bestemmingsreserve wordt ingesteld conform de voorwaarden genoemd in de
“Nota reserves en voorzieningen”.
Beoogd effect
Uitwerken van de verantwoordelijkheden opgelegd door de Wet maatschappelijke
ondersteuning.
Argumenten:
1.1 Uitvoering geven aan de verplichting tot het vast stellen van een meerjarenbeleids-nota
in de Wet maatschappelijke ondersteuning.
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Communicatie
Het concept-beleidsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er hebben twee Wmo
inspraakavonden plaatsgevonden. Tevens heeft de (tijdelijke) regionale Wmo adviesraad
desgevraagd een positief advies afgegeven.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
•

Kadernota Wmo van de Rijnstreekgemeenten

Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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