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Onderwerp: WMO Beleidsplan 2008-2011 
 
 
1. Voorstel 
De gemeenteraad wordt voorgesteld het WMO Beleidsplan 2008 – 2011 vast te stellen. 
 
2. Aanleiding 
In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht geworden. Artikel 3 van de WMO 
bepaalt dat de gemeenteraad één maal per vier jaar een plan vaststelt waarin beschreven wordt 
wat de gemeente zich ten doel stelt op de negen prestatievelden van de WMO en op welke wijze 
die doelstellingen worden gerealiseerd. Het bijgaande concept WMO Beleidsplan 2008-2011 is 
derhalve het eerste beleidsplan dat in het kader van de WMO is opgesteld. 
 
3. Aspecten 
In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
beschreven. Deze uitgangspunten zijn: 

1. niet het aanbod, maar de vraag van de burgers staat centraal; 
2. de zorgzame samenleving (civil society) moet versterkt worden; 
3. gemeenten, burgers andere overheden en instanties/uitvoeringsorganisaties zijn samen 

verantwoordelijk voor een breed netwerk aan maatschappelijke voorzieningen en (extra) 
ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. 

 
Per prestatieveld zijn lokale doelstellingen geformuleerd. Deze worden in hoofdstuk 3 vertaald in 
concrete acties. Per prestatieveld zijn de voorwaarden in beeld gebracht waaraan moet worden 
voldaan om de gestelde doelen te kunnen realiseren. 
 
In de “Lokale WMO Agenda 2008-2011”, hoofdstuk 4, is de relatie zichtbaar gemaakt tussen de 
raadsprogramma’s uit de programmabegroting en de doelen en activiteiten uit het WMO 
Beleidsplan. Dit is gedaan om de aansluiting met de reguliere werkprocessen en de P&C-cyclus te 
borgen. 
  
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het thema klanttevredenheid. De WMO hecht veel waarde 
aan dit thema omdat gemeenten, door het meten van klanttevredenheid, een beter beeld van de 
wensen van hun burgers (klanten) krijgen en daarmee in staat zijn een aanbod van producten, 
diensten en activiteiten te genereren dat meer aansluit op de behoefte van de lokale samenleving. 
 
In hoofdstuk 6 komt de wijze waarop de participatie rond de WMO is georganiseerd aan de orde. 
Uitgangspunt is dat wordt aangesloten bij de werkwijze die de gemeente de afgelopen jaren voor 
participatie heeft ontwikkeld, o.a. in de vorm van beleidsplatforms en wijkoverleggen. 
De WMO Adviesraad is het adviesorgaan voor vragers van voorzieningen en activiteiten in het 
kader van de WMO. Ook voor de aanbieders van WMO voorzieningen en activiteiten wil de 
gemeente een platform hebben. 
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In dit hoofdstuk komt ook de participatie bij het formuleren van het WMO beleid aan de orde. De 
betrokken partners hebben input geleverd via de WMO Conferentie in juli en zijn ook gevraagd te 
reageren op dit concept-WMO Beleidsplan. 
De WMO Adviesraad heeft een advies uitgebracht over het concept-WMO Beleidsplan, zoals in de 
Verordening op de WMO Adviesraad is vastgelegd. 
 
Hoofdstuk 7 gaat over de financiën en de verantwoording. Het WMO budget is opgenomen in de 
programmabegroting 2008-2011. De verantwoording zal gaan via het bestaande P&C-
instrumentarium. 
Het ministerie moet jaarlijks op de hoogte worden gehouden. Het krijgt de informatie via de jaarlijks 
verrichte benchmark WMO en via een speciaal door het ministerie voor de verantwoording 
ontwikkelde vragenlijst. 
 
De kern van de uitgebrachte adviezen bestond uit een aantal aspecten: 

• geef duidelijk aan wat onder partnerschappen wordt verstaan 
• werk de visie op leefbaarheid verder uit 
• besteed veel aandacht aan het bereiken van doelgroepen, waaronder ouderen en minima, 

die gebruik kunnen maken van voorzieningen 
• maak een duidelijk onderscheid tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg 
• schenk aandacht aan het werven van (jonge) vrijwilligers en mantelzorgers 
• zorg voor goede voorzieningen, zowel kwalitatief als kwantitatief 
• bevorderen van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en woningen voor ouderen en 

mindervaliden. 
In de “Collegereactie op adviezen partners inzake concept-WMO Beleidsplan 2008-2011”, bijlage 5, 
wordt aangegeven waarom de adviezen wel of niet kunnen worden overgenomen. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling door het college van het concept-WMO Beleidsplan in oktober 2007, is het ter 
advisering aan de WMO Adviesraad voorgelegd. Ook de deelnemers aan de WMO conferentie in 
juli 2007 hebben het concept-WMO Beleidsplan toegezonden gekregen met de uitnodiging hun 
adviezen en commentaren aan de gemeente kenbaar te maken. 
 
De ontvangen adviezen van de WMO Adviesraad en de externe partners zijn door het college 
besproken, de reactie van het college treft u aan in bijlage 5. In januari heeft het college het 
definitieve concept WMO Beleidsplan vastgesteld. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Gezien het feit dat de WMO uitgaat van horizontale verantwoording aan de gemeenteraad, is er 
voor gekozen om voor die verantwoording aan te sluiten bij de gebruikelijke P&C-cyclus. Het WMO-
budget is opgenomen in de programmabegroting 2008-2011. Budgettaire ontwikkelingen zullen via 
de programmamonitoren worden gemeld en de verantwoording vindt plaats via de 
gemeenterekening. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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