
 
 

AMENDEMENT 

 

 
Bij agendapunt 13. Raadsvergadering van 19 december 2011  
 
 
Onderwerp: Wmo beleidsplan 2011 - 2015  
 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 19 december 2011  
 
 
Ondergetekenden stellen voor de bij dit agendapunt behorende beslispunten als volgt te 
wijzigen: 
 
Beslispunt 1. te wijzigen in: 
1. Het Wmo beleidsplan 2011 – 2015 als richtinggevende notitie voor het opbouwjaar 2012 
ter zake invulling en uitwerking van het nieuwe Wmo beleid vast te stellen. 
 
Nieuwe onderdelen 2. t/m 7 toe te voegen, luidende: 
2. het college verstrekt binnen 8 weken aan de raad een stappenplan ter zake van de 
invulling en uitwerking van de Wmo voor het opbouwjaar 2012. 
3. de nota’s Leiderdorps Mantelzorgbeleid 2012 – 2016 en Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp 
2012 – 2015 worden geagendeerd voor commissie en raad in het eerste kwartaal 2012. 
4. het college legt eind 2012 ter vaststelling aan de raad voor een integraal Wmo 
beleidsplan/uitvoeringsdocument 2013 – 2015. Het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid maken 
hier onderdeel van uit. 
5. ter zake van het uiteindelijke beleidsplan geeft de raad aan het college mee dat in ieder 
geval de volgende aspecten als aandachtspunten worden meegenomen: 
- de regierol van de gemeente; 
- het opstellen van de sociale kaart in het kader van de Wmo voor Leiderdorp. Hieruit moeten 
ook eventuele overlappingen zichtbaar worden; 
- een opzet voor het buurtnetwerk uitgaande van eigen initiatieven van inwoners en 
initiatieven van instellingen; 
- de stand van zaken ten aanzien van overheveling van het preventief jeugdbeleid; 
- waar mogelijk en/of nodig wordt de regionale aanpak bekeken; 
- de Wmo-partners en maatschappelijk middenveld worden in het opbouwjaar 2012 nauw 
betrokken door het college bij het maken van uiteindelijke keuzes en uitwerking.  
6. het college informeert de raad over de financiële gevolgen ter zake van zowel de 
ontwikkeling rond de Wmo-gelden uit Den-Haag, alsmede transitie(kosten)decentralisatie 
AWBZ. 
7. de huidige beleidsnota Wmo 2009 – 2012 blijft in 2012 van kracht, alsmede de Wmo-
verordening 2009. Indien reeds een nieuwe werkwijze en/of nieuw beleid tijdens het 
opbouwjaar 2012 wordt toegepast, communiceert het college dit vooraf naar raad en alle 
betrokkenen. 
 
Het voorgestelde beslispunt 2. te vernummeren in beslispunt 8. 
 
 
 
 
 
 



 
Toelichting: 
Ondergetekenden zijn van mening dat het voorgelegde Wmo beleidsplan 2011 – 2015 
onvoldoende duidelijkheid geeft over visie, te maken keuzes, concretisering van het 
voorgenomen te voeren beleid. Zij hebben dan ook geen verantwoord oordeel over het Wmo 
beleidsplan kunnen geven. Om reden dat het college met de verdere invulling en uitwerking 
van het nieuwe Wmo beleid door moet kunnen gaan is in de commissievergadering Bestuur 
en Maatschappij van 28 november 2011 naar een tussenoplossing gezocht, die in dit 
amendement verder is uitgewerkt. 
 
Als toelichting vermelden ondergetekenden nog dat het vastgestelde beleid ten aanzien van 
het wijkgericht werken niet via deze notitie kan worden gewijzigd. Een mogelijke invulling van 
buurtnetwerken wordt door de raad tegemoet gezien. 
Ondergetekenden vermelden bij punt 5. 6e aandachtstreepje dat hier ook wordt gedacht aan 
het inschakelen van de eerstelijnshulpverlening voor het benaderen van Mantelzorgers. 
Als laatste gaan ondergetekenden er van uit dat de Wmo-adviesraad als adviesorgaan door 
het college betrokken blijft bij de verdere invulling/uitwerking van het uiteindelijke Wmo-
document zoals dit eind 2012 aan de raad zal worden voorgelegd. 
 
 
Ondertekening en naam: 
VVD-fractie: Evelien Meijer 
BBL-fractie: Angelique Beekhuizen 
CDA-fractie: Ria van Diepen 
 
GroenLinks-fractie: Jeannette Hofman 
PvdA-fractie: Joyce van Reijn 
 
 


