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Geachte leden van de raad,

Via deze brief willen wij u informeren over de besluitvorming rond de Wmo beleidsnota 2017-
2020. Wij verwachten deze nota in maart 2017 ter besluitvorming aan u te kunnen voorleggen 
en niet zoals aangekondigd in 2016. in deze brief geven wij uitleg over de redenen voor deze 
vertraging.

Wij vinden het belangrijk om na een periode van transitie voldoende tijd te nemen voor het 
proces, om tot een nieuwe beleidsnota te komen, zodat de evaluaties en het eerste 
ervaringsjaar goed in het beleid kunnen worden meegenomen. We verwachten gedurende 
2016 ook meer duidelijkheid te krijgen over het deel van het beleid dat nu nog bij de 
centrumgemeente Leiden ligt en enkele landelijke ontwikkelingen. Doel is om in maart 2017 

een integrale Wmo-beleidsnota voor de komende periode aan u te kunnen voorieggen.

Met integraal bedoelen wij dat ook de samenhang met het vrijwilligers-, mantelzorg- en lokaal 
gezondheidsbeleid is geborgd. ln 2016 loopt het vrijwilligers-, mantelzorg- en het lokaal 
gezondheidsbeleid af. Dit beleid willen we integraal opnemen in een nieuwe Wmo 
beleidsnota 2017-2020. Het manteizorg- en vrijwilligersbeieid maken al deel uit van de Wmo.

Binnen het lokaal gezondheidsbeleid is sprake van een kanteling in denken, overeenkomstig 

de uitgangspunten van de Wmo. Het toekomstige lokaal gezondheidsbeleid kijkt meer naar 

hoe inwoners hun gezondheid ervaren en hoe zij ondanks gezondheidsbeperkingen kunnen 

participeren. in mindere mate richt het lokaal gezondheidsbeleid zich op preventie. Het is 

daarom logisch om het lokaal gezondheidsbeleid mee te nemen in de Wmo-beleidsnota. Ook 

landelijk wordt het lokaal gezondheidsbeleid steeds vaker integraal met de Wmo-beleidsnota 
uitgewerkt. ln 2016 worden de genoemde beleidsnotas met diverse betrokkenen 
geëvalueerd. Ook de uitkomst van die evaluaties kunnen we dan meenemen in het nieuwe 

beleid.

Toelichting 
Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin we als gemeente verantwoordeiijk waren voor de 

gedecentraliseerde taken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten De 
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burgemeester en wethouders,

implementatie en het verder ontwikkelingen van deze taken vergde, en vergt, nog steeds veel 
tijd en aandacht. Wij hebben, door omstandigheden, maar net voldoende ambtelijke capaciteit 
beschikbaar om deze ontwikkelingen door te maken.

Het jaar 2016 is het eerste echte ervarlngsjaar na de transitie. Alle cliënten die vanuit de 
AWBZ overkwamen vallen vanaf 1 januari 2016 volledig onder de voorwaarden van de Wmo.
Begin 2016 is een evaluatie van het Sociaal Team Leiderdorp uitgevoerd en een 
werkplan voor 2016 opgesteld. ln 2016 zal ook een besluit worden voorbereid over de 
toekomstige entiteit van het STL.

Met betrekking tot het Bestuurlijk contracteren kunnen de afspraken met aanbieders steeds 
meer worden bestendigd en kan er meer gekeken worden naar mogelijke innovaties. Op het 
terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen wordt regionaal nog gewerkt aan nieuw beleid. Onderdelen hiervan, zoals 
bijvoorbeeld de lnloopfunotie GGZ en het beschermd wonen zullen in de toekomst, meer dan 
voorheen, lokaal of subregioriaal moeten worden ingevuld en worden geïntegreerd in de 
nieuwe Wmo beleidsnota.

Ook landelijk spelen nog belangrijke onderwerpen die we graag willen meenemen in de 
nieuwe beleidsnota. ln het voorjaar van 2016 zal de Centrale Raad van Beroep een uitspraak 
doen over de algemene voorziening huishoudelijke hulp. De uitspraak kan gevolgen hebben 
voor het huidige beleid. Voorts heeft de staatssecretaris een onderzoek aangekondigd naar 
de eigen bijdrage binnen de Wmo en zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de Sociale 
Verzekeringsbank als aangewezen uitvoeringsorganisatie van de persoonsgebonden 
budgetten nog niet duidelijk.

Het opleveren van de Wmo-beleidsnota 2017-2020 in maart 2017 leidt ons inziens niet tot 
onoverkomelijke problemen. De nota is in 2014 nog door uw raad herzien in aanloop naar de 
Wmo 2015. Wij verwachten dat we door de nieuwe planning uiteindelijk meer actuele 
ontwikkelingen kunnen meenemen in de uiteindelijke nota. Het uitstellen van de Wmo-
beleidsnota heeft, naar het zich laat aanzien, geen financiele consequenties.

Over het uitstellen van de Wmo-beleidsnota heeft in de Leidse regio zowel ambtelijk als 
bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Ook de gemeenten Leiden en Zoeterwoude stellen de 
Wmo-beleidsnota uit naar maart 2017. De gemeente Oegstgeest verwacht de nota in de 
tweede helft van 2016 ter besluitvorming aan haar gemeenteraad voor te leggen.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

eijn Driessen-Jansen 
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