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Aan:  
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Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Kadernota Wmo ‘Kansrijk Leven! 2013-2016’ 
-   Inspraaknotitie evaluatie kadernota Wmo 2013 
-   Memo belangrijke wijzingen t.o.v. de kadernota Wmo fase 2 
 
 
Onderwerp 
Raadsvoorstel en raadsbesluit Kadernota Wmo Kansrijk Leven! 2013 - 2016. 
 
Gevraagd besluit 
De gemeenteraad wordt gevraagd de kadernota Wmo ‘Kansrijk Leven!’ vast te stellen voor de periode 
van 2013 – 2016, met uitzondering van de financiële paragraaf, die voor 2013 en 2014 wordt 
vastgesteld. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen, elkaar kan ontmoeten en oog voor elkaar heeft. 
Waar mensen dit niet zelf kunnen organiseren we als gemeente een vangnet. Het beleid rondom het 
brede terrein van de maatschappelijke ondersteuning wordt beschreven in de kadernota Wmo.  
We willen de komende jaren het Wmo beleid op een goede manier voortzetten. 
Een herziene kadernota Wmo die de kapstok vormt voor het sociale beleid van de komende vier jaren.  
Voor de jaren 2013 - 2014 zijn de financiën van het Wmo-beleid vastgelegd, zoals hieronder 
beschreven. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het is een wettelijke verplichting om Wmo-beleid te formuleren. In de Wet maatschappelijke 
ondersteuning zijn de voorwaarden waar dit beleid aan moet voldoen geformuleerd. Één daarvan is 
dat de gemeenteraad het Wmo-beleid moet vaststellen voor een periode van ten hoogste vier jaren 
(art. 2.3.2). Er zijn inmiddels vier jaren verstreken sinds de gemeenteraad het Wmo beleid heeft 
vastgesteld, daarom is het tijd voor een nieuw vast te stellen Wmo-beleid. 
 
Wat ging er aan vooraf 
In november 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernota Wmo ‘Kansrijk Leven!’ 2008 - 
2012. In de eerste maanden van 2013 is deze kadernota geëvalueerd met de Wmo-adviesraad, het 
netwerkoverleg participatie, de welzijnsorganisatie Trias en diverse beleidsmedewerkers van de 
gemeente. De belangrijkste uitkomst is dat het huidige beleid en de uitvoering daarvan in grote lijnen 
goed gaat. Een aantal activiteiten zijn gerealiseerd en een aantal activiteiten blijven onze aandacht 
nodig hebben. Daarnaast heeft werkwijze ‘de kanteling’ voor een nieuwe werkwijze van het Wmo-
CJG-loket gezorgd (wat in de nieuwe Wmo-verordeningen wordt vastgelegd) en is de visie 
aangescherpt zoals in de visienota ‘Iedereen heeft Talent’ is beschreven (die u in april 2012 heeft 
vastgesteld).  



Tevens is ten opzichte van de vorige kadernota Kansrijk Leven! het financiële hoofdstuk 
geactualiseerd: het financiële plaatje van sommige voorzieningen is gewijzigd en sommige 
voorzieningen zijn na een pilotperiode structureel voortgezet na bewezen ondersteuningssucces voor 
onze inwoners. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De Wmo-adviesraad is actief betrokken bij de herijking van de kadernota Wmo. Zie hiervoor ook de 
bijgevoegde inspraaknotitie. 
 
Er is voor gekozen de kadernota Wmo Kansrijk Leven! niet opnieuw (in 2008 is dit wel gedaan) ter 
inspraak te leggen, omdat deze kadernota een “ondergeschikte herziening” is van de kadernota 
Kansrijk Leven 2008 - 2012, wat betekent dat dit een update is van de kadernota met slechts kleine 
wijzigingen.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
We voeren de activiteiten die beschreven staan al uit of gaan deze de komende vier jaren uitvoeren.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Kosten 2013 – 2014: jaarlijkse kosten van de voorzieningen € 4.103.100,- waarvan € 3.688.800,- 
dekking Wmo-budget en € 414.300,- dekking andere budgetten. Zie voor een onderbouwing hoofdstuk 
8 van de kadernota Wmo. 
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