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Zaaknummer: 
2014/82522 
Referentie:      
2014/82675 

Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 agendapunt 8      
   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 september 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Berends 
Behandelend ambtenaar: dhr C. de Val/ mevr. L. de Vries- Bonnema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266854 
E-mail adres:                I.devries-bonnema@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Kadernota Wmo 2015 “Samen lossen we het op” (bijgevoegd) 
-   Beantwoording college inspraakreacties (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
Vaststelling Kadernota Wmo 2015 'samen lossen we het op' 
 
Gevraagd besluit 
1. De kadernota Wmo 2015 “Samen lossen we het op” vaststellen. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken 
binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast blijft zij verantwoordelijk voor de 
huidige taken. Wij richten ons op een voor inwoners goede overgang van de oude naar de nieuwe 
situatie; een zachte landing, die wij zoveel mogelijk binnen de financiële kaders vormgeven. We geven 
dit vorm in de Kadernota Wmo 2015 “Samen lossen we het op”. Deze stelt kaders voor die moeten 
leiden tot de vaststelling en uitwerking van regelgeving (Verordening en beleidsregels), zodat de 
gemeente vanaf genoemde datum in staat is haar burgers maatschappelijke ondersteuning te bieden. 
Uitgangspunt daarbij is dat eerst wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht. 
Daar waar dat niet mogelijk is kan de gemeente ondersteuning bieden.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op grond van de wet en regelgeving moeten de contracten met de zorgaanbieders voor 1 oktober 
2014 zijn afgesloten.  De kadernota (beleidsnotitie) en de nieuwe Wmo verordening voor een 
bepaalde datum ( 1 november 2014) door uw raad moet zijn vastgesteld. Daarom stellen we voor om 
nu deze kadernota vast te stellen, omdat op basis hiervan de verordening wordt opgesteld. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Op het terrein van de Wmo en de decentralisaties is reeds beleid vastgesteld. Dit geeft ambities en 
uitgangspunten mee voor de invulling van de nieuwe Wmo wet. Deze zijn leidend voor de invoering 
van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden.  
 
De Kadernota Wmo ‘Kansrijk Leven’  geeft de kaders voor al het beleid op het sociale domein. Deze 
nota uit 2008 is in 2013 herijkt en vastgesteld. De basisgedachte van deze kadernota is Kansrijk 
Leven. 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. 
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Voor de nieuwe taken die de gemeente krijgt in het sociale domein -de zogenaamde decentralisaties 
van jeugdzorg, AWBZ- taken (ondersteuning en begeleiding) en taken in het kader van de 
Participatiewet op het terrein van werk en inkomen – zijn kaders vastgesteld. Deze zijn verwoord in de 
notitie “ Iedereen heeft talent” 
Het streefbeeld is: 
Ieder mens neemt de regie op zijn eigen leven. Iedereen doet – vanuit zijn eigen kracht – naar 
vermogen (talent) mee en wordt hierbij ondersteund en gefaciliteerd. Wanneer nodig wordt geprikkeld 
via sancties. 
Er is een doorgaande lijn in de ontwikkeling van mensen en de dienstverlening is afgestemd op de 
verschillende levensfasen en fasen in ontwikkeling. 
Inwoners krijgen – indien nodig – een passend aanbod. Inwoners met complexe en zware 
problematiek zijn in beeld. Bij hulp of ondersteuning wordt er gestreefd naar een integrale aanpak (1 
gezin, 1 plan en 1 regisseur) gericht op alle leefgebieden. 
 
In januari 2014 heeft uw raad de notitie Toegang vastgesteld. Hierin is beschreven hoe Tynaarlo de 
toegang tot de voorzieningen in het sociale domein wil vormgeven. We gaan werken met drie sociale 
teams, ondersteund door o.a. de expertiseteams Jeugd, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en 
Veiligheidshuis.  
 
De kadernota Wmo 2015 “Samen lossen we het op”  bouwt  voort op dit bestaande beleid en stelt 
kaders en streefbeelden vast ter uitvoering van de nieuwe Wmo 2015.  
In het verlengde van de eerder vastgestelde notities op dit domein wil deze nota vooral de kaders 
weergeven waarbinnen we samen met de burger en alle maatschappelijke betrokken organisaties 
willen zoeken naar passende oplossingen.  
 
Inspraak 
Door middel van onze brief van 1 juli 2014 bent u geïnformeerd over het vrijgeven van de 
beleidsnotitie voor de inspraak gedurende de periode van 2 juli 2014 tot 19 augustus 2014. 
 
De inspraakreacties zijn opbouwend en positief 
De Wmo adviesraad, MEE- Drenthe en Hans Brandes hebben uitgebreid gereageerd. De Wmo 
adviesraad heeft dat vertaald in 9 concrete adviezen. De reacties treft u bijgaand aan. De reacties en 
adviezen zijn verwerkt in bijgaand overzicht met in de laatste kolom de beantwoording van het college 
op het desbetreffende advies. 
Een paar opmerkingen zijn van tekstuele aard en zijn inmiddels verwerkt in de kadernota. 
Voor het overige geven de inspraakreacties geen aanleiding om de Kadernota te wijzigen. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Voor de informatievoorziening op het brede terrein van de drie decentralisaties hebben we een 
communicatieplan en een communicatiekalender vastgesteld. Ook de nieuwe Wmo is hierin 
meegenomen. 
Onze inwoners worden door middel van nieuwsbrieven, website en social media regelmatig op de 
hoogte gehouden. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Onderdelen die in de loop van 2014 aan de orde komen: 
 
Item Lokaal/ regionaal Beslissingsbevoegd Tijdstip 
Inkoop: 
Sluiten contracten 

NM Drenthe College, tkn aan 
gemeenteraad 

Eind september 2014 

Monitoringsmodel Lokaal (in regionale 
samenwerking) 

Gemeenteraad Najaar 2014 

Verordening en 
beleidsregels uitvoering 

Lokaal Gemeenteraad November 2014 

Doorrekening Wmo 
(tegelijk met doorrekening 
Participatiewet, Jeugdzorg, 
en Toegang inclusief 
uitvoeringskosten) 

Lokaal Gemeenteraad December 2014 
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Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
In hoofdstuk 5 van de nota zijn de volgende financiële kaders benoemd: 
 
1)  Het uitgangspunt van de gemeente is dat het beschikbare budget (huidige gemeentelijke 

middelen en middelen uit de Integratie Uitkering en sociaal deelfonds) taakstellend is voor de 
uitvoering van de hele Wmo; 

2)  De korting op de Integratie Uitkering moet binnen de huidige Wmo taken (huishoudelijke hulp) 
worden gerealiseerd; 

3)  Het budget van het deelfonds sociaal domein dat beschikbaar is gesteld voor de Wmo 2015 
van de meicirculaire 2014 is taakstellend voor de nieuwe Wmo- taken. 

 
Hier bestaat het risico van budgetoverschrijding o.a. als gevolg van het overgangsrecht in het eerste 
jaar.  
In december 2014 presenteren we uw raad een doorrekening van alle drie transities inclusief de 
uitvoeringskosten (toegang).  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


