Plan van aanpak voor het
nieuwe Wmo-beleidsplan 2012-2015
Inleiding
November 2007 heeft u het Wmo-beleidsplan 2008-2011 “Iedereen voelt zich thuis in Velsen”
vastgesteld. Dit beleidsplan vormde de start van de brede invoering van de Wmo. Op verschillende
momenten hebben wij u over de voortgang van de implementatie van dit beleidsplan geïnformeerd.
Meest recent heeft u de evaluatie over de periode 2008-2010 van dit Wmo-beleidsplan ontvangen.
Hierin heeft u kunnen lezen dat wij het overgrote deel van de actiepunten in de eerste drie jaar van
deze beleidsperiode hebben gerealiseerd. Daarnaast heeft u uit de Wmo-benchmark kunnen
opmaken dat onze resultaten gemiddeld vergelijkbaar zijn met andere gemeenten.
Voor u ligt het plan van aanpak van het nieuwe Wmo-beleidsplan 2012-2015. In deze nieuwe
periode zijn wij voornemens om onze dienstverlening tegen het licht van de bezuinigingen zo veel
mogelijk op peil houden.
Doelstellingen van de Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning is een participatiewet: de wet beoogt dat iedereen in de
samenleving kan participeren. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Zij kunnen in veel
gevallen daarbij ondersteuning gebruiken. De ondersteuning heeft als doel de zelfredzaamheid, het
zelfstandig wonen en de maatschappelijke integratie van mensen met een beperking te bevorderen.
Daarnaast heeft de Wmo als doel om jeugdigen met problemen en ouders die problemen hebben bij
de opvoeding te ondersteunen.
Een belangrijk uitgangspunt van de Wmo is “de kracht en de autonomie van burgers”: dit blijkt
onder andere uit de bijdrage die vrijwilligers leveren aan een veerkrachtige samenleving en een rijk
verenigingsleven. Ook mantelzorgers zijn van enorme waarde door de zorg die zij aan hun naasten
geven. Een tweede uitgangspunt van de Wmo is dat collectieve en voorliggende voorzieningen
zoveel mogelijk individuele voorzieningen dienen te ondervangen. Maatwerk blijft het uitgangspunt.
De 9 prestatievelden
De Wet maatschappelijke ondersteuning kent negen prestatievelden, namelijk:
1)
het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten;
2)
op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van
ouders met problemen met opvoeden;
3)
het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4)
het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5)
het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking;
6)
individuele voorzieningen voor mensen met een beperking; deze voorzieningen worden
verleend op basis van bepalingen in de Wmo-verordening van Velsen;
7)
het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en de aanpak van
huiselijk geweld;
8)
het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden
van psychosociale hulp bij rampen;
9)
het bevorderen van verslavingsbeleid.

1

Strategie voor de ontwikkeling van een nieuw Wmo-beleidsplan
Op basis van de uitkomsten van de Wmo-evaluatie, het Collegeprogramma “Vertrouwen in de kracht
van Velsen” stellen wij een drieledige strategie voor om te komen tot een nieuw Wmo-beleidsplan
(2012-2015).
1)
de resultaten die in de in beleidsperiode 2008-2011 op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning gerealiseerd zijn, willen wij zo veel mogelijk handhaven;
2)
een aantal onderwerpen willen wij trajectmatig insteken:
a)
de implementatie van het programma “Welzijn Nieuwe Stijl”;
b)
de herijking van het accommodatiebeleid;
c)
verdere ontwikkeling van de back-office van het Centrum Jeugd en Gezin;
d)
de invoering van één toegangsportaal voor alle maatschappelijke zorg in Velsen;
e)
herziening van de activiteiten op het gebied van mantelzorgondersteuning en de
versterking van het vrijwilligerswerk;
f)
verbetering van de integrale samenwerking op het gebied van leefbaarheid en
sociale cohesie in de wijken (wijkgerichte dienstverlening).
g)
het ontwikkelen van een integrale visie op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
3)
Zorgen voor een zo goed mogelijke inpassing van nieuwe taakvelden in de Wmo:
a) de functies dagbesteding en begeleiding zullen in deze kabinetsperiode volledig uit de
AWBZ verdwijnen en naar de Wmo (de gemeente) worden overgeheveld;
b) in lijn met het regeerakkoord worden gefaseerd alle taken op het gebied van jeugdzorg
overgeheveld naar de gemeenten.
De decentralisatie van deze taken heeft voor de regering bestuurlijke redenen: gemeenten
staan dichter bij de cliënt. Daarnaast wil de regering bezuinigingen doorvoeren. Gemeenten
dienen daarom keuzes te kunnen maken bij de invoering van deze taakvelden binnen de
Wmo.
Ook zullen de uitkomsten van het traject “ Visie op Velsen 2025” kaderstellend zijn voor het nieuwe
Wmo-beleidsplan. Dit voorjaar starten wij een traject om actief burgerschap in Velsen te promoten.
In het kader van het landelijk programma “de kanteling” kijken we als volgt naar maatschappelijke
ondersteuning:
1. wij gaan uit van de kracht van de burger zelf;
2. wij gaan uit van het natuurlijke netwerk rondom de burger; bij kwetsbare burgers kijken we
hoe dit netwerk verstevigd kan worden;
3. het welzijnswerk (collectieve Wmo-voorzieningen) dient zo veel mogelijk de vraag naar
individuele voorzieningen te beperken.
Het nieuwe Wmo-beleidsplan omvat naast het algemene welzijnswerk ook het ouderenwerk.
Algemeen welzijnswerk wordt ingezet waar dit kan en ouderenwerk als dit de enige oplossing is. Het
Wmo-beleidsplan draagt actiepunten aan voor de seniorenagenda.
Ter onderbouwing van de beleidskeuzes worden de resultaten uit diversie onderzoeken gebruikt,
waaronder:
1. de Wmo-benchmark;
2. de leefbaarheidsmonitor Velsen (2009 en 2011);
3. rapportges van de GGD Midden-Kennemerland.
Wanneer de schaal van de activiteiten om een regionale afstemming vragen wordt nagegaan op
welk niveau er het beste en op welk niveau het beste samengewerkt kan worden. Op het gebied van
mantelzorgondersteuning en het regionaal kompas (prestatieveld 7/8/9) wordt op dit moment al
regionaal samengewerkt.
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Ambtelijke projectgroep
Er wordt een ambtelijke projectgroep ingesteld met daarin ambtenaren welke deskundig zijn op de
negen prestatievelden van de Wmo. Eveneens worden de hoofden van de afdelingen Beleid
Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg & Ondersteuning, alsook een communicatieadviseur
uitgenodigd.

Draagvlak
Op verschillende momenten organiseren wij interactieve participatiebijeenkomsten om het nieuwe
Wmo-beleid vorm te geven. De bijeenkomsten hebben elk een thema gericht op de verschillende
prestatievelden van de Wmo:
1. de invoering van het landelijk programma Welzijn Nieuwe Stijl in Velsen;
2. de herijking van de welzijnsaccommodaties;
3. de toegang tot maatschappelijke begeleiding / zorg;
4. welzijnswerk voor jeugd en jongeren.
Voor deze bijeenkomsten worden de leden van de Wmo-raad, gemeenteraadsleden en het
maatschappelijk middenveld uit Velsen uitgenodigd.
Naast deze interactieve bijeenkomsten vindt er een onderzoek plaats naar de toekomst van
mantelzorgondersteuning in de regio IJmond. In het kader van dit onderzoek worden
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, leden van Wmo-raden, wethouders, en
beleidsmedewerkers geïnterviewd.
Tijdsschema
Plan van aanpak
maart 2011

Besluitvorming in B&W

Participatiebijeenkomsten
Eind maart – juni 2011

Participatiebijeenkomsten

Terugkoppeling aan de Raad
Juni / Juli 2011

Raadssessie:
- korte presentatie van de uitkomsten van
de participatiebijeenkomsten incl.
conceptconclusies;
- discussie met de gemeenteraad

(Concept-) Wmo-beleidsplan
5 september 2011
25 oktober 2011

Aanleveren aan Wmo-raad
Besluitvorming in B&W: concept Wmobeleidsplan
Raadssessie: concept Wmo-beleidsplan
Besluitvorming in de Raad

17 november 2011
1 december 2011
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