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Voorgesteld raadsbesluit 
Het Wmo-beleidsplan 2015-2018 vast te stellen. 
 
 
Samenvatting 
Vanaf 1 januari 2015 hebben we op grond van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna 
Wmo) een bredere verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van onze inwoners. Vrijwel alle zorg in 
de thuissituatie (extramurale zorg) wordt overgeheveld naar de Wmo (onder verantwoordelijkheid van 
gemeenten) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De medische en lijfgebonden zorg voor mensen die 
zelfstandig wonen wordt vanaf 2015 georganiseerd door de zorgverzekeraars. De overige zorg in de 
thuissituatie (individuele begeleiding, begeleiding groep (dagbesteding) en kortdurend verblijf) wordt 
overgeheveld naar de Wmo. Naast deze nieuwe taken blijven gemeenten verantwoordelijk voor de 
huidige taken binnen de Wmo.  
 
Er is sprake van een transitie én een transformatie in het sociale domein. Daarbij moeten verschillende 
domeinen (Wmo, Jeugd en Participatie) integraal en ontschot samenwerken. Bovendien worden de 
rijksbijdragen de komende jaren flink gekort. Dit alles maakt dat we de ondersteuning van onze inwoners 
anders willen en moeten vormgeven.  
 
In dit beleidsplan is aangegeven op welke manier we daar invulling aan geven: 
 
Bijlagen 
Meegestuurd: 
• Concept Wmo-beleidsplan 2015-2018 
• Adviezen Wmo adviesraden SWW  
 
 
 
Doel en resultaten  
Met dit beleidsplan willen wij richting geven aan de wijze waarop wij de huidige en nieuwe taken op het 
gebied van de Wmo uitvoeren met de hiervoor beschikbare middelen. 
 
Ook wordt met het vaststellen van dit beleidsplan voldaan aan de wettelijke eis om een Wmo-beleidsplan 
op te stellen. 
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Reden bespreking in de raad  
Het vaststellen van beleidskaders is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
Context en kaders  
In de Wmo 2015 is opgenomen welke onderwerpen in het beleidsplan aan bod moeten komen. Deze 
onderwerpen zijn gebruikt als hoofdstukindeling voor dit beleidsplan. Het gaat om de volgende zes 
onderwerpen:  
1. Sociale samenhang 
2. Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers 
3. Preventie 
4. Aanbod algemene voorzieningen 
5. Maatwerkvoorzieningen 
6. Maatwerkvoorzieningen op het gebied van beschermd wonen en opvang  
 
Per onderwerp zijn doelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen zijn in juni 2014 vastgesteld door de 
gemeenteraad in de ‘Kaderstellende notitie beleidsplan Wmo’ en vormen de leidraad voor dit beleidsplan. 
De doelstellingen zijn gebaseerd op de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Visie Sociaal Domein 
zoals vastgesteld in januari 2014. 
 
Argumenten 
1. Het opstellen van een Wmo-beleidsplan is een wettelijke verplichting vanuit de Wmo 2015. 
 Op basis van de nieuwe Wmo zijn gemeenten verplicht een Wmo-beleidsplan op stellen.  
 
2. De nieuwe taken en de bezuinigingstaakstelling vragen om een nieuwe werkwijze. 
 De combinatie van de nieuwe taken en de bezuinigingstaakstelling vragen om een werkwijze waarbij 

de gemeente meer inzet op (preventieve) oplossingen om de inzet van maatwerkvoorzieningen te 
beperken. 

 
3. De drie transities binnen het sociaal domein moeten ontschot worden aangepakt. 
 We kiezen voor een integrale aanpak van het sociaal domein waarin de Wmo, Participatiewet en de 

Jeugdwet worden uitgevoerd. Alle onderdelen van het sociaal domein kennen verbindingen en 
hebben invloed op elkaar. Om hier goed mee om te kunnen gaan en ervoor te zorgen dat elke 
inwoner krijgt wat hij of zij nodig heeft is een integrale werkwijze cruciaal. In dit beleidsplan wordt 
hier invulling aan gegeven. 

 
Alternatieven voor oplossing en advies college  
Het is mogelijk om wijzigingen in het beleidsplan aan te brengen. 
 
Kanttekeningen/Risico’s 
De nieuwe Wmo brengt risico’s met zich mee op het gebied van zorgcontinuïteit en financiële 
beheersbaarheid. In het beleidsplan worden maatregelen voorgesteld om deze risico’s te beperken. 
 
Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerparticipatie 
Bij het schrijven van het beleidsplan is input gevraagd aan verschillende partijen door bijeenkomsten te 
organiseren voor vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders. Daarnaast is het Wmo beleidsplan 
besproken met de Wmo adviesraden. Ook zijn er informatiebijeenkomsten voor inwoners gehouden. In 
de bijlagen zijn verslagen opgenomen van de bijeenkomst met aanbieders en de bijeenkomst met 
vrijwilligersorganisaties. De Wmo-adviesraden hebben geadviseerd op een concept-versie van het Wmo-
beleidsplan. Deze voorlopige adviezen zijn opgenomen als bijlage. In de bijgevoegde matrix is 
aangegeven hoe deze adviezen zijn verwerkt. Het college heeft de Wmo-adviesraden gevraagd om een 
definitief advies uit te brengen op de definitieve versie van het beleidsplan. Dit advies wordt u 
toegezonden voor bespreking in de gemeenteraad.  
 
Financiële paragraaf  
In hoofdstuk 9 van het beleidsplan is een overzicht van de financiën gegeven. 
 
Uitvoering  
Na vaststelling van het beleidsplan treedt het beleid 1 januari 2015 in werking. 
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Terugkoppeling/evaluatie  
In de Wmo 2015 is niet vastgelegd hoe vaak gemeenten een Wmo-beleidsplan moeten opstellen. 
Voorgesteld wordt om vanwege de ingrijpende veranderingen het beleidsplan voor drie jaar vast te 
stellen, zodat na drie jaar op basis van onderzoek en ervaring het plan kan worden bijgesteld. 
 
Daarnaast is het belangrijk om gedurende de looptijd van het beleidsplan tussentijds te evalueren en 
waar nodig het beleid bij te stellen. We stellen een tussentijdse evaluatie voor begin 2016 en nogmaals 
begin 2017. De Wmo-raden zullen bij de evaluatie worden betrokken. 
 
Om het effect van deze transformatie op inwoners te kunnen meten, wordt voor 2015 een  
0-meting gedaan onder de nieuwe doelgroepen van de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. Met de 
nulmeting wordt inzicht verkregen in de huidige situatie. Door de meting na twee jaar nogmaals uit te 
voeren, kunnen we veranderingen monitoren en zien wat de effecten zijn van wijzigingen in het aanbod of 
beleid. 
 
Communicatie  
Het beleidsplan wordt na vaststelling gepubliceerd om de website van de gemeente. 
 
 
9 september 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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