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Geachte heer/mevrouw, 
 
Na de Werksessie van 7 januari 2014 in Stichtse Vecht en de Commissie van 7 januari in 
Wijdemeren heeft intensief en cocreatief overleg plaatsgevonden met de Wmo Raden van 
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. Dit proces met de Wmo raden heeft geleid tot een 
aangescherpte en aangevulde versie van de Visie en Uitgangspunten en van het 
Raadsvoorstel Toegang. De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen zijn in de tekst in geel 
gearceerd. 
 
De Wmo raden van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hebben in een overleg met de 
Wethouders Sociaal Domein op 17 januari 2014 ten aanzien van deze Visie en 
Uitgangspunten en dit Raadsvoorstel Toegang positief geadviseerd. 
 
Visiedocument 
De belangrijkste wijzigingen in de Visie en Uitgangspunten is dat we het streefbeeld van de 
vitale samenleving hebben geschetst.  
Uitgangspunt 3: Wij zetten in op preventie, is toegevoegd.  
Uitgangspunt 8: De gelden vanuit het rijk om de transitie vorm te geven zijn kaderstellend, is 
aangevuld in die zin dat het niet zo kan zijn dat hierdoor geen zorg meer geleverd wordt. Het 
zijn open einde regelingen. 
Tot slot is op de laatste pagina het kopje “Evaluatie en monitoring” toegevoegd.  
 
Raadsvoorstel Toegang 
Het Raadsvoorstel Toegang is tekstueel aangescherpt. De belangrijkste wijziging betreft het 
kopje Regie op pagina 4. Voor het beleggen van de uitvoeringsregie zijn verschillende 
oplossingen mogelijk die weloverwogen en op basis van een goed beeld van het speelveld 
en de competenties van de spelers daarin gekozen moeten worden. Gezocht moet worden 
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naar een evenwicht tussen de verantwoordelijkheid voor de beste ondersteuning van de 
burgers en de verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid van het sociale domein als 
geheel.  
Omdat dit speelveld nog niet volledig in beeld is wordt de uitvoeringsregie vooralsnog niet 
gemandateerd aan het wijkteam, maar ligt deze bij de gemeenten. Eerst dient het speelveld 
volledig in kaart te worden gebracht evenals de samenstelling van de wijk- en gebiedsteams. 
Vervolgens worden beide opties - uitvoeringsregie bij de gemeente versus uitvoeringsregie 
bij de wijk-/gebiedsteams - gelijkwaardig aan elkaar gewogen. De uitkomst van die weging 
wordt voor de zomer aan uw gemeenteraad aangeboden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
De wethouders Sociaal Domein van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren, 
De heer J.W. Verkroost, de heer C.A. Zierleyn en de heer J. Boermans 
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