Plan van aanpak uitwerking aanbevelingen
rekenkamercommissie Wmo Velsen
1. Inleiding
Op 31 oktober 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het verdiepend
rekenkameronderzoek Wmo in Velsen. De gemeenteraad heeft de aanbevelingen uit
het rapport van de Rekenkamercommissie overgenomen en het college verzocht met
een voorstel te komen om samen met de gemeenteraad de aanbevelingen uit te
werken. Dit plan van aanpak voorziet hierin.
Op 14 januari 2014 zond het kabinet het wetsvoorstel Maatschappelijke
Ondersteuning (2015) naar de Tweede kamer. De wettekst en de memorie van
toelichting benoemen onder andere:
• De eisen waaraan het Wmo-beleid dient te voldoen
• De beleidsvrijheid die gemeenteraden hebben
• De samenhang met andere beleidsvelden binnen het sociale domein en het
zorgstelsel in het geheel
• De wijze waarop het college de verantwoording van de Wmo dient in te
richten.
Vanwege de samenhang met de aanbevelingen van de gemeenteraad kiest het college
ervoor de (nieuwe) bepalingen uit het wetsvoorstel Wmo (2015) te betrekken bij dit
plan van aanpak.
2. De aanbevelingen van de gemeenteraad op een rij
De gemeenteraad heeft de volgende aanbevelingen van het onderzoek van de
rekenkamer overgenomen:
• Beperk het aantal doelstellingen van het Wmo-beleid. Focus hierbij op de
hoofdlijnen van het beleid, de sturingsmogelijkheden van de raad en de
dwarsverbanden tussen de kamers. Maak deze doelstellingen zoveel mogelijk
concreet en meetbaar (“smart”).
• Informeer de raad zodanig dat hij een actueel beeld heeft van de relaties
binnen de Wmo.
• Houdt de informatie over de Wmo zo overzichtelijk en relevant mogelijk. De
hoeveelheid verantwoordings- en voortgangsinformatie die de gemeenteraad
nu ontvangt, kan omlaag. Daarbij dient dan wel gelijktijdig de focus van de
informatie scherper te zijn en meer gericht op de hoofdlijnen van het beleid, de
sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad en de dwarsverbanden tussen de
kamers. Het is daarbij belangrijk dat afwijkingen van beleidsdoelstellingen in
de begroting en jaarrekening kort en bondig worden toegelicht.
• Hanteer een vaste oplegger bij raadsvoorstellen over de Wmo waarin de
marges staan aangegeven (beleidsmatig, juridisch, financieel) en informatie
over de uitgangspositie van de gemeente, zoals de resultaten van
klanttevredenheidsonderzoek.
• Bundel de informatie over de Wmo naar de raad in één rapportage over het
“Huis van de Wmo”. Neem hierin niet alleen ‘eigen’ informatie op maar ook
informatie uit andere bronnen (zoals de Wmo-benchmark). Op deze manier
wordt informatie naar de raad gekanaliseerd.
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3. Uitwerking van de aanbevelingen en verwachte resultaten
Het college kiest ervoor om aan de hand van dit plan van aanpak de aanbevelingen
van het rekenkameronderzoek de komende periode nader uit de werken. De nadere
uitwerking zal resulteren in:
• Nieuwe Wmo beleidsplan inclusief het beeld van relaties binnen het sociale
domein;
• Een wijziging in programma 3 van de begroting waarin een vernieuwde
doelenboom wordt opgenomen;
• Format raadsvoorstellen waarin de marges worden beschreven;
• Verantwoordingsdocumenten.
Hieronder worden de te bereiken resultaten nader beschreven.
Nieuwe Wmo beleidsplan inclusief het beeld van relaties binnen het sociale domein
Eind 2015 eindigt de periode van de huidige Wmo-visie “Samen aan de slag”.
Tegelijk is in 2015 de nieuwe Wmo wet van kracht. Het nieuwe op te stellen Wmo
beleidsplan behelst een visie die helder de doelen, middelen en financiën in
onderlinge relatie beschrijft en de gemeenteraad aangrijpingspunten biedt om de Wmo
op hoofdlijnen aan te sturen. Bij het opstellen van het nieuwe Wmo beleidskader zal
in overeenstemming met de wensen van de rekenkameronderzoek een aantal pijlers
worden benoemd. :
- het beeld van relaties;
- de doelenboom;
- een agenda voor de komende vier jaren;
- een sturings- en verantwoordingsstructuur;
- Wmo-financiën (verwijzing naar de Wmo-specificatie in de begroting).
Het beeld van relaties gaat een belangrijk onderdeel uitmaken van de nieuwe Wmovisie (2016-2019). In de Wmo-visie 2016-2019 vindt sturing (afstemming van
doelstellingen) plaats op basis van de belangrijkste relaties. Het college geeft de
gemeenteraad een visueel overzicht met de belangrijkste relaties binnen de Wmo,
binnen het sociale domein (inclusief de drie decentralisaties) en binnen het zorgstelsel
als geheel. In dit overzicht worden organisaties beschreven die op de verschillende
onderdelen actief zijn, bijv. organisaties op het gebied van cliëntondersteuning,
mantelzorgondersteuning, opbouwwerk, hulp bij het huishouden etc.
Een wijziging in programma 3 van de begroting waarin een vernieuwde doelenboom
wordt opgenomen
De gemeenteraad vraagt het college het aantal doelstellingen van het Wmo-beleid te
beperken. Wij kunnen aan deze wens van de gemeenteraad tegemoet komen. Hierdoor
wordt de complexiteit “op papier” voor de gemeenteraad ingeperkt. Het inperken van
de complexiteit van de onderwerpen voor de Raad is noodzakelijk. De complexiteit
van de informatiestroom voor de gemeenteraadsleden wordt groter door:
a. De nieuwe Wmo wet (2016)
b. De overheveling van de nieuwe gemeentelijke jeugdhulptaken (1 januari 2015)
c. De invoering van passend onderwijs met extra gemeentelijke inspanningen
(augustus 2014)
d. De invoering van de participatiewet (1 januari 2015)
e. De overheveling van een groot deel AWBZ zorgtaken (1 januari 2015)
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De gemeentelijke begroting 2015 geeft op deze wijze een vernieuwd overzicht van de
belangrijkste taken/doelen uit de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de
decentralisaties jeugd, zorg en werk.. De bestaande indicatoren worden opnieuw tegen
het licht gehouden.
Format raadsvoorstellen waarin de marges worden beschreven
De gemeenteraad vraagt aan het college om een vaste oplegger te hanteren waarin de
marges staan beschreven. Het bestaande format voor raadsvoorstellen voldoet aan de
wens van de gemeenteraad. Onderzocht zal worden in hoeverre een kopje kan worden
toegevoegd waarin de evaluatie-instrumenten (zoals benchmarking) kunnen worden
benoemd.
Verantwoordingsdocumenten
In de jaarrekening (en tussenrapportages) verantwoordt het college op hoofdlijnen de
uitvoering van het beleid. Daarnaast zal conform de wens van de gemeenteraad
inhoudelijk een tussenstand ontvangen. De gemeenteraad zal daarnaast, conform de
wens van de Raad, jaarlijks een inhoudelijke voortgangsrapportage van het Wmo
beleidsplan ontvangen.
3.1: Tijdsplanning
De tijdsplanning in deze plan van aanpak benoemde resultaten worden hieronder per
resultaat weergegeven.
Tijdspad: Nieuwe Wmo beleidsplan inclusief het beeld van relaties binnen het sociale
domein en verantwoordingsdocumenten:
• September 2014: Startnotitie ter advies/bespreking voorleggen aan de Wmo-raad
• December 2014: Bespreking startnotitie Wmo-Visie 2016-2019 tijdens
raadssessie
• Jan 2015– juni 2015: Start implementatie (incl. raadplegen partners uit het veld)
• Juni 2015:
Presentatie hoofdlijnen Wmo-Visie
• September 2015: Advies aanvraag aan Wmo-raad
• Oktober 2015:
Collegebesluit
• Nov / Dec 2015: Wmo-visie 2015-2019 vastgesteld in de gemeenteraad.
Tijdspad: Een wijziging in programma 3 van de begroting waarin een vernieuwde
doelenboom wordt opgenomen en format raadsvoorstellen waarin de marges worden
beschreven:
• Januari 2014
:Concept wetgeving Wmo naar de Tweede Kamer
• Mei 2014
:Concept doelenboom en concept format raadsvoorstellen in het
college
• Juni 2014
: Bespreking van de doelenboom, format raadsvoorstellen in
een raadssessie
• November 2014 :Vaststelling van de begroting.
Tot slot
In dit plan van aanpak is aangegeven hoe het college op korte termijn de
aanbevelingen van de gemeenteraad vorm gaat geven. Door de aanbevelingen te
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integreren in het tijdspad voor de nieuwe Wmo-visie wil het college deze
aanbevelingen duurzaam borgen.
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