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2011 BESLUITEN 

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 19-12-2011 

Onderwerp: Wmo beleidsplan 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel Wmo beleidsplan RVS nr.2011 i01247; 

gezien het advies van commissie Bestuur Maatschappij van 28 november 2011; 

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; 

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; 

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 be1eidsnota1/Vrno 2009 -2012 blijft in 2012 van krachtralsmede 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; 

b e s l u i t : 
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8. 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 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 

de raad van Leiderdorp op19 december 2011, 

de griffier, 

; 



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. 6 e 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: 
WD-fractie: Evelien Meijer 
BBL-fractie: Angelique Beekhuizen 
CDA-fractie: Ria van Diepen 

GroenLinks-fractie: Jeannette Hofman 
PvdA-fractie: Joyce van Reijn 


