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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 24-10-2011 

Onderwerp:  Wmo beleidsplan 2011-2015 

"Samen leven in Leiderdorp" 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Het Wmo beleidsplan 2011-2015 als kader voor het jaar 2012 vast te stellen. 
 
2. Akkoord te gaan voor de uitvoering van de mantelzorgnota eenmalig in 2012 € 11.322 te 

onttrekken uit de WMO reserve en in te stemmen met bijbehorende begrotingswijziging: 
 

Programma 2  € 11.322  nadelig 
Resultaatbestemming€ 11.322  voordelig. 
Reserve WMO  € 11.322  nadelig 
Per saldo voor de exploitatie neutraal 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht geworden en is de gemeente 
verplicht op een negental prestatievelden voor een aansluitende periode van vier jaar beleid te 
formuleren. Op grond van artikel 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning stelt de 
gemeenteraad eens per vier jaar dit beleidsplan vast.  
Op 9 maart 2009 is de Wmo beleidsnota Leiderdorp 2009-2012 “Waar meedoen toe leidt” 
vastgesteld. De nota heeft in feite een looptijd tot en met 31 december 2012. De gemeenteraad 
heeft aangegeven de nieuwe beleidsperiode toch al eerder te willen laten starten en aan te passen 
aan de perioden in de andere gemeenten in Nederland. Voorgesteld wordt om het nieuwe Wmo 
beleidsplan 2011-2015 “Samen leven in Leiderdorp” vast te stellen. 
 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Het Wmo beleid 2009-2012 is door het college geëvalueerd. De evaluatie is als bijlage bijgevoegd 
bij het nieuwe Wmo beleidsplan. Met de belanghebbende organisaties, verenigingen en de Wmo 
Adviesraad is de evaluatie op 19 april 2011 besproken. Daarbij zijn als speerpunten benoemd: 
Informele netwerken, cliëntondersteuning en buurt- en welzijnsvoorzieningen (zie ook het verslag 
van de Wmo werkconferentie in de bijlagen bij het Wmo beleidsplan). 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het Wmo beleid hangt samen met de beleidsvelden ruimtelijke ordening, wijkbeheer, 
volkshuisvesting en openbare orde en veiligheid. Er is veel regionale samenwerking in de Leidse 
regio, vooral in de ontwikkeling van verordeningen en gezamenlijke aanbestedingen en beheer op 
het terrein van de individuele voorzieningen. Daarnaast vindt regionale samenwerking plaats in de 
regio Holland Rijnland op het terrein van de OV taxi en het preventief jeugdbeleid. Met betrekking 
tot de drie transities ( Wet Werken Naar Vermogen,  AWBZ begeleiding en Jeugdzorg) wordt 
bijvoorbeeld binnen Holland Rijnland gewerkt aan een gemeenschappelijke visie. 
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2 Beoogd effect 

De hoofddoelstelling van het Wmo beleid is: Van 2011 tot  2015 worden burgers door middel van de 
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning gestimuleerd zo lang mogelijk de regie over 
hun eigen bestaan te houden, door zoveel mogelijk te participeren in de samenleving. 
Dit gaan we doen via vijf subprogramma’s, waarin de negen prestatievelden zijn ondergebracht: 
1. Samen leven in Leiderdorp 
2. Een veilige geborgen jeugd 
3. Steun voor mantelzorgers en vrijwilligers 
4. Het meedoen makkelijker maken 
5. Een vangnet voor iedereen 

 
In de komende beleidsperiode zal er meer dan voorheen worden ingezet op het versterken van 
welzijnsvoorzieningen en samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties en bewoners in Leiderdorp, 
zodat minder een beroep hoeft te worden gedaan op dure individuele voorzieningen.  
 

3 Argumenten 

1.1 In verband met de grote ontwikkelingen binnen de Wmo geeft de raad aan 2012 als 
overgangsjaar te beschouwen, waarin de nota nadere kan worden uitgewerkt. Het beleidsplan wordt 
voor 2012 als kader voor de uitwerking beschouwd. 
Bij de uitwerking zal verdere invulling kunnen worden gegeven aan de kanteling en de 
decentralisatie van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ met ingang van 2013. 
 
1.3 De beleidsnota beslaat alle prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
waarbij de programmatische werkwijze wordt gehandhaaft. 
De programma’s omvatten alle prestatievelden en maken de onderlinge samenhang makkelijker 
weer te geven. De visie is niet veranderd. Alleen wordt de uitwerking van punt 2. “investeren in 
samenleven in wijken” verbreed naar “investeren in samen leven”. Dit doet meer recht aan de 
schaal en grootte van Leiderdorp. 
 
 
2.1 Reserve mantelzorg impuls in Wmo reserve  aangewend voor mantelzorgbeleid in 2012. 
De eenmalige impulsgelden voor de mantelzorg die vanuit het rijk zijn gegeven in 2009 zijn in de 
reserve Wmo gevloeid. Het betreft een doelreserve die alleen voor de mantelzorg mag worden 
ingezet. Voor het mantelzorgbeleid in 2012 wordt voorgesteld deze middelen aan de reserve Wmo 
te onttrekken. 
 
2.2 Nieuw beleid in de nota wordt op uitzondering van de mantelzorg gefinancierd door structurele 
overheveling van budget uit de post  individuele voorzieningen. Door de aanbestedingen en 
verbeteren van de administratie wordt er minder uitgegeven op de individuele voorzieningen. Deze 
middelen worden binnen de Wmo beleidsnota “Samenleven in Leiderdorp’ ingezet om de prioriteiten 
versterken informele netwerk, cliëntenondersteuning en buurt- en welzijnsvoorzieningen te 
realiseren. Dit past in de gedachte van de kanteling. 
 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1.g De kanteling kan eenmalig tot extra kosten bij het Wmo loket leiden. Voor de implementatie 
van de werkwijze kan extra scholing van de loket medewerkers en eventueel aanschaf van een 
digitale sociale kaart nodig zijn. De kosten hiervoor kunnen nog niet realistisch geraamd worden en 
worden zoveel mogelijk binnen het Wmo budget opgevangen.  

 
1.1   De invoering van de AWBZ begeleiding met ingang van 1 januari 2013 zal in 2012  veel 
aandacht vragen.  Per 1 januari 2013 moeten nieuwe aanvragen voor begeleiding bij de gemeente 
worden aangevraagd en per 1 januari 2014 worden alle bestaande cliënten naar de gemeente 
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overgedragen. Het is op dit moment nog onduidelijke welke zaken regionaal worden opgepakt en 
welke lokaal moeten worden vormgegeven. Ook de samenhang met de andere transities ( Wet  
Werken Naar Vermogen en de Jeugdzorg) moet bekeken worden. In Holland Rijnland verband wordt 
gewerkt aan een gezamenlijke visie op de transities en is een procesmanager aangesteld.  
 
Leiderdorp is zich  lokaal aan het voorbereiden op deze drie transities. Er wordt gewerkt aan een 
procesvoorstel, die in grote lijnen overeenkomt met de aanpak van Holland Rijnland. 
Een procesmanager zal drie projectleider aansturen teneinde de voortgang en de onderlinge 
samenhang te bevorderen. Op dit moment wordt ook nagedacht of het ontwikkelen van een 
maatschappelijke structuurvisie niet de meest geeigende weg is om de contouren te schetsen 
waarbinnen de drie transities zich zouden moeten bewegen. In het voorliggende beleidsplan WMO is 
hier al wel rekening mee gehouden, maar het zou goed kunnen zijn dat als gevolg van 
voortschrijdend inzicht enige aanpassingen moeten worden gedaan. 

 
1.2.i.j.Transitiekosten decentralisatie AWBZ. Voor de invoeringskosten van de overgang van de 

AWBZ kan nog geen berekening gemaakt worden hoeveel dit de gemeente werkelijk gaat kosten. 
Door de daarvoor beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk voor 2012 en 2013 van € 143.921 
te gebruiken om het begrotingstekort 2012/2013 te nivelleren, zal indien niet voldoende dekking is 
binnen de Wmo begroting een beroep op de reserve worden gedaan voor de implementatie. 

 
2.1 Voor de mantelzorgondersteuning zal extra middelen jaarlijks in de kadernota worden 
aangevraagd. Afhankelijk van de stijging van het aantal mantelzorgers dat bereikt wordt met 
mantelzorgondersteuning zal de basis ondersteuning die organisaties leveren mee stijgen. Indien 
de daarvoor benodigde middelen niet beschikbaar worden gesteld kunnen er wachtlijsten ontstaan 
voor mantelzorgondersteuning. 

 
 

5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Met externe partijen en burgers is op 19 april 2011 een werkconferentie gehouden. De rode draad 
tijdens de werkconferentie was dat de deelnemers het belangrijk vinden elkaar te leren kennen en 
elkaar vaker willen ontmoeten om zaken (signalen/problemen) met elkaar uit te wisselen. Ook 
werden er ideeën gegeven hoe men (beter) met elkaar kan samenwerken en zo zonder of met 
weinig extra geld optimale zorg en goede activiteiten kan bieden aan mensen met een beperking, 
maar ook in het algemeen in de wijken van Leiderdorp. 
Na de werkconferentie en voorafgaand aan het collegebesluit is over de inhoud van het beleidsplan 
nog overlegd met de Wmo Adviesraad en de belangrijkste instellingen op het gebied van zorg en 
welzijn in Leiderdorp. Hun opmerkingen zijn verwerkt. 
Na het collegebesluit 30 augustus is er een inspraakperiode ingegaan van 6 weken, waarin 
iedereen kon reageren. De opmerkingen zijn met de reactie vanuit de gemeente bij de nota 
gevoegd. 



Pagina 4 van 5 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2011I01247  Agendapunt 13 

 2011 VOORSTELLEN     

 

7 Kosten, baten en dekking 

Programma 1, Zorg en Welzijn. De wijkbudgetten vallen onder wijkbeheer. 

 
Nieuw beleid uit Wmo beleidsnota ‘Samenleven in Leiderdorp’ 2011-2015 
 

Programma/begrotingsjaar 2012 2013 2014 2015 

1. Samenleven in buurt of wijk 23.487 23.487 23.487 23.487 

3. Steun voor mantelzorgers 
1
 

en vrijwilligers 
23.209/ 
30.000  

 30.209/ 
30.000 

 39.209/ 
30.000 

48.209/ 
30.000 

4. Het meedoen makkelijker maken *      

Collectieve voorzieningen 15.000 20.000 20.000 20.000 

5. Een vangnet voor iedereen  20.252 20.252 20.252 20.252 

 P.M. uitgaven i.v.m. transitie Jeugdzorg 
en Begeleiding

2
 

P.M. P.M. P.M. P.M. 

Totaal  € 111.948 € 123.948 € 132.948 € 141.948 

 
Dekkingsvoorstel 
 

 2012 2013 2014 2015 

Wordt gedekt binnen Wmo begroting -100.626 -105.626 -105.626 -105.626 

Gelden mantelzorgcompliment onttrekken 
uit reserve 

-11.322    

Stijgende kosten 
mantelzorgondersteuning wordt in 
kadernota meegenomen 

 18.322 27.322 36.322 

Totaal  
 

€ 111.948 € 123.948 € 132.948 € 141.948 

 

                                                      
1
 Zie voor nadere uitwerking mantelzorgbeleidsnota 2012-2016 

2
 Het is nog onduidelijk welk bedrag er vanuit het Rijk wordt overgeheveld wordt in het kader van de 
decentralisaties Wet werken naar vermogen, AWBZ begeleiding en Jeugdzorg. 
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8 Evaluatie 

De beleidsnota zal vertaald worden naar een concreet werkplan met realistische en haalbare 
doelen. Tussentijds zal met betrekking tot de uitvoering van het Wmo beleidsplan gerapporteerd 
worden in de bestuurrapportages. Jaarlijks wordt horizontaal verantwoording afgelegd aan burgers 
in de Gemeente aan huiskatern voor 1 juli. Jaarlijks doet de gemeente mee aan een Wmo 
benchmark.  Na vier jaar zal een eind evaluatie plaatsvinden op het gevoerde beleid. Daarnaast 
vindt op afzonderlijke beleidsonderdelen, zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk, jeugd, sport, onderwijs, 
volkshuisvesting etc. monitoring en evaluatie plaats aan de hand van de verschillende beleidsnota’s 
en daaruit voortvloeiende activiteiten. 

 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 

 

 
 
 
Bijlage:   Wmo beleidsplan 2011-2015 inclusief bijlagen. 
    Inspraak  
     


