
 

Raadsvergadering d.d. 25 november 2008 agendapunt 15 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 4 november 2008 
 
Onderwerp:   Kadernota Kansrijk Leven  
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: ss9983 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 856 
E-mail adres:   a.van.der.geest@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:         1. Kadernota Kansrijk Leven vaststellen  
                                              2. Kennis nemen van het communicatieplan Kansrijk Leven 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Kadernota Kansrijk Leven (bijgevoegd) 
-   Inspraakreacties op kadernota (bijgevoegd) 
-   Communicatieplan Kansrijk Leven (bijgevoegd) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De kadernota Kansrijk Leven beschrijft het beleid voor de komende vier jaren op het gebied van wonen, 
welzijn, zorg en breder. Deze nota is verplicht in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
De nota is gebaseerd op de beleidsanalyse Wmo (2007), de visie Wmo (april 2008) en biedt de kapstok 
voor gemeentelijk beleid voor de komende jaren. 
 
‘Kansrijk leven!’; dat is de basisgedachte van deze kadernota. Wij vinden het belangrijk dat iedereen 
meedoet, elkaar kan ontmoeten en dat mensen oog voor elkaar hebben. Mensen realiseren hun kansen 
en ontplooiing vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en kunnen dat geheel of grotendeels zelf. Waar het 
niet lukt, organiseren we als gemeente een vangnet. De kadernota is gebaseerd op deze visie, die u in 
uw vergadering van 22 april 2008 heeft vastgesteld. 
Op basis van verschillende kernthema’s beschrijven wij de doelen en concrete aandachtspunten voor de 
periode 2009-2012. De thema’s zijn: leefbaarheid (sociale samenhang en meedoen), preventief beleid, 
voorzieningen en ketensamenwerking.  
 
De nota heeft de inspraakprocedure doorlopen en is op 2 oktober 2008 tijdens een openbare avond met 
zo'n 50 aanwezigen besproken. De reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt. Het ging hierbij met name om 
verduidelijkingen in de tekst. In de bijlage treft u een overzicht van de inspraakreacties aan.  
 

Vervolgprocedure 

Ter uitvoering van de kadernota wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Wij willen dit begin januari 2009  
vaststellen en brengen het daarna aan uw raad ter kennis. 
Tevens treft u bijgaand ook het Communicatieplan kansrijk leven aan. Hierin beschrijven we hoe we in 
communicatieve zin uitvoering gaan geven aan de kadernota. 



 

Financiële consequenties 

Het totale nieuw voorgestelde beleid bedraagt voor 2009 €671.000,00 en voor 2010 € 646.000,00.  

 

Beschrijving  Kosten  BTW  Incid./Struc. 
kosten nieuw beleid 2009  € 565.500,00 € 0,00 s  
 € 105.500,00  i  
kosten nieuw beleid 2010 € 565.500,00   s 
 €   80.500,00   i 
 
Voor deze kosten bestaat de volgende dekking: 

Op grond van  Dekking  Incid./Struc. 
Bestaande budgetten anders dan Wmo € 268.000,00 s  
Wmo budget 2009 € 297.500,00 s 
Bestaand budget anders dan Wmo 25.000,00 i 
Wmo-reserve € 80.500,00 i  

Totaal € 671.000,00 

Toelichting op kosten en dekking 
Een aanzienlijk deel van de kosten wordt gedekt uit (bestaande) budgetten anders dan de Wmo. In 
bijlage V van de concept-Kadernota zijn deze genoemd. 
 
2009: 
Dekking van het resterende bedrag wordt allereerst gezocht in de verwachte ruimte in het huidige Wmo-
budget individuele voorzieningen (programma 28). Over de ruimte in dit budget: 
In 2007 werd een bedrag van € 397.493 gereserveerd. Voor 2008 is een toevoeging aan de reserve 
geraamd van in totaal € 292.500 plus € 273.053 (najaarsnota 2008; in verband met een extra incidentele 
bijdrage in algemene uitkering). Naar verwachting wordt dit overschot gerealiseerd. 
In 2009 verwachten we binnen dit budget vergelijkbare stucturele ruimte te hebben voor nieuw beleid. 
Hierbij gaan we er van uit dat het huidige contract op het gebied van hulp bij het huishouden tot 2010 zal 
lopen (zie ook hierboven: kanttekening 1.1). 
Dus: we stellen voor € 297.500 uit het Wmo-budget te dekken. En een bedrag van € 80.500 ten laste te 
brengen van de Wmo-reserve (zie hieronder). 
 
Bij het vaststellen van de kadernota voor de eerste fase van het Wmo-project (11 juli 2006) heeft uw raad 
besloten het geld dat in programma 28 overbleef te reserveren voor toekomstige tegenvallers op het 
gebied van de individuele voorzieningen en om als dekking te gebruiken voor het nieuwe beleid dat voor 
de brede invoering van de Wmo nodig is. 
Stand van de reserve (nr 522000076) per 1 januari 2008     € 397.493  
Verwachte reservering 2008 (zie boven)     € 565.553 
Verwachte stand van de reserve per 1 januari 2009    € 963.046 
 
We stellen voor om € 80.500 aan incidentele uitgaven in 2009 ten laste van deze reserve te brengen. 
 
2010: 
Voor 2010 kunnen we op dit moment niet met voldoende zekerheid ramen hoeveel structurele ruimte er 
in het Wmo-budget zit. In dat jaar is –naar verwachting- de wetswijziging met betrekking tot hulp bij het 
huishouden in werking getreden en zal de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteed zijn. Indien het 
Wmo-budget dan ontoereikend is om de prioriteiten uit te dekken, zal er een voorstel worden gedaan  
hoe deze dekking dan te realiseren. Dit zal ofwel vanuit de reserve gebeuren ofwel bij de voorjaarsnota 
2010 worden meegenomen. 



 

Daarnaast stel ik voor het bedrag aan incidentele uitgaven, € 80.500,00 ten laste te brengen van de 
reserve Wmo. 

Adviezen 

De adviezen van het Wmo-platform zijn zoveel mogelijk verwerkt (zie de bijlage ‘ inspraakreacties)  

Gevraagd besluit 

1. Kadernota Kansrijk Leven vaststellen  
2. Kennis nemen van het communicatieplan Kansrijk Leven 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


