Raadsvergadering d.d. 22 april 2008 agendapunt 8.
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 1 april 2008
Onderwerp:

Visie Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

dhr. H.H. Assies
A.A. van der Geest
0592 - 266 830
a.van.der.geest@tynaarlo.nl
De voorgestelde visie maatschappelijke ondersteuning vaststellen

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Visiedocument Maatschappelijke Ondersteuning fase 2

TOELICHTING
Inleiding
De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) was in de eerste fase vooral gericht op
het aanbieden van individuele voorzieningen voor mensen met een beperking. In deze tweede fase kijken
we breder: naast zorg komt ook het hele terrein van wonen en welzijn aan bod. We ontwikkelen een 4jarig beleidsplan (Kadernota) op dit brede terrein van Maatschappelijke Ondersteuning.
Om dit te realiseren hebben we in het voorjaar 2007 geanalyseerd hoe onze samenleving er voor staat
en hoe de verwachte ontwikkeling de komende 15 jaar zal zijn, welke voorzieningen er op de
verschillende onderdelen (prestatievelden) van de Wmo zijn, en met name waar de leemtes of
knelpunten liggen. Op 2 juli 2007 hebben inwoners en organisaties met ons hierover meegedacht en hun
toekomstverwachtingen kenbaar gemaakt.
Op basis van deze uitkomsten, hebben we een missie en visie op maatschappelijke ondersteuning
ontwikkeld.
Visie en missie
De visie en missie berusten op een aantal pijlers:
‘ Kansrijk leven’: de overtuiging dat iedereen kansen heeft. Kansen bieden en kansen aangrijpen
mogelijkheden te creëren om mee te doen, elkaar te ontmoeten, zich te ontplooien
preventief beleid
ondersteuning bieden afhankelijk van de behoefte; in de vorm van individuele en collectieve
voorzieningen
ruimte voor eigen initiatief van mensen
beroep op de eigen verantwoordelijkheid
oog voor elkaar, respect voor elkaar
In het Visiedocument Maatschappelijke Ondersteuning (bijlage 1) treft u de visie en missie aan.

Wij stellen u voor dit document vast te stellen.

Procedure
Deze missie en visie hebben we besproken met het Wmo-platform (adviesraad inwoners) en de Wmoklankbordgroep (aanbieders van zorg en welzijn). En op 18 december 2007 tijdens een informatieavond
aan u gepresenteerd. Vervolgens heeft dit stuk ter inzage gelegen.
Er zijn drie inspraakreacties binnengekomen. In de bijlagen treft u de inspraakreacties aan. Deze hebben
geleid tot een tekstuele wijziging.

Vervolgprocedure
Visie en missie worden opgenomen in de Kadernota Maatschappelijke Ondersteuning. En dient daar als
vertrekpunt. De onderdelen, die in dit stuk worden genoemd, werken we in de kadernota nader uit.
Deze notitie kunt u voor de eerste oriënterende bespreking na de zomer van 2008 verwachten.

Financiële consequenties
De financiële consequenties van het toekomstig beleid op het terrein van Maatschappelijke
Ondersteuning worden in de Kadernota inzichtelijk gemaakt.
Adviezen
Het Wmo-platform heeft –als één van de inspraakreacties- advies uitgebracht over de visie.
Gevraagd besluit
De voorgestelde visie maatschappelijke ondersteuning vaststellen.
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