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Onderwerp: Beleidsplan Wmo 2012-2016 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt het beleidsplan Wmo 2012-2016 vast te stellen.  
 
2. Aanleiding 
Op grond van artikel 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moet de raad elke vier 
jaar een Beleidsplan Wmo vaststellen. Het huidige beleidsplan loopt tot 2012. In 2010 is het 
beleidsplan geëvalueerd. De evaluatie is gepresenteerd op de Wmo-conferentie van 27 mei 2011 
en op 31 maart 2011 aan de raad aangeboden.  
 
3. Aspecten 
Het nieuwe beleidsplan Wmo borduurt voort op het oude beleidsplan Wmo, maar slaat ook nieuwe 
wegen in. Uit de evaluatie is gebleken dat de bestaande doelen nog steeds relevant zijn. De 
doelen zijn daarom niet wezenlijk gewijzigd. Waar nodig zijn ze wel aangescherpt en aangevuld.  
 
Door de maatschappelijke ontwikkelingen zijn nieuwe prioriteiten onontbeerlijk. De decentralisatie 
van taken naar de gemeente vraagt extra inspanning van de gemeenten.  
 
Het doel van de Wmo blijft dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Om te zorgen dat dit 
doel wordt bereikt, wordt gewerkt vanuit drie uitgangspunten: 

1. De burger is zelf verantwoordelijkheid voor het vormgeven van zijn eigen leven. 
2. De vraag achter de vraag wordt met collectieve en individuele arrangementen beantwoord.  
3. Er is sprake van Ketensamenwerking. De gemeente heeft hierin de regierol.  

 
Inspelen op de gevolgen van het huidige kabinetsbeleid vraagt om meer verbinding en verbreding. 
De rolverdeling tussen gemeente en maatschappelijke partners is herijkt. De gemeente stelt het 
beleidskader vast en formuleert de te bereiken effecten. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
ligt bij de maatschappelijke partners (de professionals). Zij voeren de arrangementen uit en 
bepalen welk arrangement effectief is. Een verbeterde sturing op kwaliteit van de uitvoering 
versterkt de professionaliteit bij zowel gemeente als maatschappelijke partners. Beleidsgestuurde 
contractfinanciering wordt hiervoor als middel ingezet. 
 
In het kader van de zorgtaken is: “De Kanteling” belangrijk. De Kanteling, gaat uit van Individueel 
maatwerk, gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van burgers. Hierbij 
gaan collectieve voorzieningen boven individuele voorzieningen en algemeen beleid voor specifiek 
beleid. Dit sluit aan bij de uitgangpunten van “Welzijn nieuwe stijl”, een nieuwe professionele 
benadering van het welzijnswerk. De belangrijkste kenmerken zijn: vraaggericht werken, een 
centrale rol voor de eigen kracht van burgers, een ‘er-op-af-mentaliteit’ en het verbinden van 
mensen en initiatieven.  
 
Signalering en preventie zijn van belang voor alle prestatievelden. In de komende vier jaar wordt 
een samenhangend aanbod van preventie binnen alle prestatievelden gerealiseerd.  
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Bij elk prestatieveld zijn doelen benoemd en wordt aangegeven wat de gemeente ervoor doet om 
de doelen te halen. Het al ingezette beleid wordt voortgezet. Daarnaast zijn acties geformuleerd 
voor de korte en middellange termijn. Het beleid op het terrein van de Wmo is nog steeds volop in 
beweging en zal dat ook blijven. Daarnaast nopen de maatschappelijke ontwikkelingen tot 
voorzichtigheid bij het plannen voor de langere termijn.  
 
Participatie staat hoog in het vaandel van het college. Bij de Wmo is de Wmo-adviesraad de spil bij 
participatie in de Wmo. De Wmo-adviesraad nieuwe stijl werkt vanuit alle negen prestatievelden 
aan een gedegen advisering.  
 
De financiën worden Wmo-breed inzichtelijk gemaakt. Nadat de nieuwe begroting is vastgesteld, 
wordt het factsheet met financiën en acties op basis van nieuwe ontwikkelingen en  prioriteiten 
bijgesteld. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De participatie voor het beleidsplan Wmo heeft conform de door de raad op 7 oktober 2010 
vastgestelde startnotitie plaatsgevonden.  
 
Het conceptbeleidsplan is ter advisering voorgelegd aan de Wmo-adviesraad, het Beleidsplatform 
gehandicapten Ridderkerk, de jongerenraad Ridderkerk, Sport en Welzijn, Woonvisie, Pameijer, 
Ridderzorg, Aafje, Maatschappelijk Welzijn, SWOR, MEE, GGD Rotterdam Rijnmond en Flexus 
Jeugdplein. De uitgebrachte adviezen zijn als bijlage 3 toegevoegd. De reactie van het college op 
de uitgebrachte adviezen is als bijlage 4 toegevoegd.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De Wmo gaat uit van horizontale verantwoording aan de gemeenteraad. Voor de verantwoording 
wordt nog steeds aangesloten bij de gebruikelijke P&C-cyclus. Het Wmo-budget is opgenomen in 
de programmabegroting 2012-2016. Budgettaire ontwikkelingen zullen via de programmamonitoren 
worden gemeld en de verantwoording vindt plaats via de gemeenterekening. 
 
Het conceptbeleidsplan heeft op dit moment geen financiële gevolgen. Het is mogelijk dat op grond 
van maatschappelijke ontwikkelingen, de geplande acties niet allemaal doorgang kunnen vinden of 
aangepast moeten worden. Als voor de uitvoering van een project extra financiële middelen nodig 
zijn, wordt daarvoor een apart voorstel aan de raad voorgelegd. 
 
De financiële gegevens in bijlage 2 van het conceptbeleidsplan geven de stand van maart 2011 
weer. Deze cijfers zijn destijds met de afdeling financiën afgestemd. Deze bijlage zal na de 
begrotingsraad aan de begroting van 2012 worden aangepast.  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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