
 

 

*2013011137* 

Zaaknummer: 2013/4215 
Referentie: 2013/11137 
 

Bijlage Wijzigingen van deze nieuwe kadernota t.o.v. de kadernota Wmo 2008-2012 
 

Er zijn tekstueel enige aanpassingen doorgevoerd in de kadernota en daarnaast zijn de namen van bijvoorbeeld 
loketten of meldpunten gewijzigd, zodat ze weer overeenkomen met de werkelijke situatie. Om dezelfde reden 
zijn er wijzigingen in de beschrijving van de huidige situatie. 
 
Hiernaast zijn aan de hand van de evaluatie van de kadernota Wmo 2008-2012 een aantal wezenlijke wijzigen 
doorgevoerd. De belangrijksten zijn de volgenden: 
 

Hoofdstuk De belangrijkste wijzigingen 
 
Inleiding 

 
Vervallen, de inleiding is opgenomen in het voorwoord en hoofdstuk 1 
Missie en visie. Hiermee is de nummering van de hoofdstukken aangepast 
 

 
1. Missie en visie: Kansrijk 
leven! 

 
Onder het kopje strategie zijn 2 regels toegevoegd die afkomstig zijn uit de 
visie ‘Iedereen heeft talent’ die in 2012 door de gemeenteraad van 
Tynaarlo is vastgesteld. 
 

 
2. Leefbaarheid: sociale 
samenhang en meedoen 

 
De toevoeging van het woord “vraaggericht” aan deze zin over 
ondersteuning van mantelzorgers: We proberen deze groep zoveel 
mogelijk en vraaggericht te ondersteunen. 
De activiteiten onder het kopje 2.2 Wat willen we bereiken zijn aangepast. 
De alinea over mogelijke ideeën en initiatieven is verwijderd. Het 
initiatievenbudget is inmiddels opgenomen in het Wmo beleid en komt op 
verschillende plaatsen in de kadernota (al dan niet expliciet) terug. 
 

 
3. Preventief beleid 

 
De activiteiten onder het kopje 3.2 Wat willen we bereiken zijn aangepast. 
 

 
4. Voorzieningen 

 
De namen van de voorzieningen zijn aangepast, zodat ze weer 
overeenkomen met de gebruikte termen. In plaats van ‘maatschappelijke 
voorzieningen’ wordt nu gesproken over ‘algemene voorzieningen’, terwijl 
de term ‘algemene voorzieningen’ in de nieuwe kadernota is vervangen 
door ‘collectieve voorzieningen’. 
De tekst over individuele voorzieningen is aangepast, zodat deze aansluit 
bij de werkwijze die de gemeente inmiddels hanteert volgens het principe 
van ‘de kanteling’. 
De verwijzing naar de beleidsanalyse Wmo is verwijderd. 
De zin: “Uitbreiding van maatschappelijke voorzieningen in de hoofdkernen 
is mogelijk.” Is verwijderd. 
Onder het kopje 4.1.2 Collectieve voorzieningen is een verwijzing naar de 
ketensamenwerking opgenomen. 
De activiteiten onder het kopje 4.2 Wat willen we bereiken zijn aangepast. 
 

 
5. Ketensamenwerking 

 
We leggen in de nieuwe kadernota de nadruk op de faciliterende rol van de 
gemeente. 
De activiteiten onder het kopje 5.2 Wat willen we bereiken zijn aangepast. 
 



 

 
6. Communicatie over 
‘Kansrijk Leven!’en de 
Wmo 

 
Er is een verwijzing toegevoegd naar de nieuwe taken die de gemeente en 
het CJG-Wmo-loket krijgt zodra de decentralisaties een feit zijn. 
De activiteiten onder het kopje 6.2 Wat willen we bereiken zijn aangepast. 
 

 
7. Uitvoering 

 
Het kopje ‘sturing op de uitvoering’ heeft plaatsgemaakt voor het 
‘programmasturing’ 
Er zijn vijf instrumenten voor de monitoring van effecten verwijderd uit de 
kadernota, hierna blijven er nog 5 verschillende instrumenten over voor de 
monitoring en evaluatie van effecten. 
De kadernota wordt over 4 jaren opnieuw geëvalueerd, waarmee de 
tussentijdse evaluatie verdwijnt. 
 

 
8. Financiën 

 
Dit hoofdstuk is in zijn geheel gewijzigd en aangepast. In deze 
kadernota worden geen voorstellen gedaan voor nieuw beleid. Wel wordt 
ten opzichte van de vorige kadernota Kansrijk Leven het plaatje 
geactualiseerd aan de huidige situatie: het financiële plaatje van sommige 
voorzieningen is gewijzigd en sommigen voorzieningen zijn na een 
pilotperiode structureel voortgezet na bewezen ondersteuningssucces voor 
onze inwoners.  
 

 
Bijlagen 

 
De bijlagen II, III, IV en VI zijn vervallen.  
Bijlage V: De financiële vertaling van prioriteiten is opgenomen in de 
kadernota zelf en daarom niet meer als aparte bijlage opgenomen. 
 

 


