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(Publieks)samenvatting
Eens in de vier jaar stelt de gemeenteraad haar beleid vast op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning. “Samen aan de slag: visie op maatschappelijke ondersteuning in Velsen (2012-2015)”
voorziet hierin. De visie bevat de uitgangspunten en de belangrijkste ambities voor het nieuwe beleid en
geeft daarnaast de samenhang weer tussen de verschillende individuele en collectieve voorzieningen in
de Wmo.
Voorgesteld besluit
De visie “Samen aan de slag: visie op maatschappelijke ondersteuning in Velsen (2012-2015)” vast te
stellen.
Inleiding
Procesgang
November 2007 heeft de raad het wmo-beleidsplan “Iedereen voelt zich thuis in Velsen (2008-2011)”
vastgesteld. Dit beleidsplan is maart 2011 in een raadssessie geëvalueerd. In maart, april en mei 2011
vonden er participatiebijeenkomsten plaats die als doel hadden om input van het maatschappelijk
middenveld voor het nieuwe beleidsplan te verzamelen. Juli 2011 zijn de concept-uitgangspunten en
ambities van de Wmo-visie (2012-2015) met de raad in een raadssessie besproken. Tot slot zijn de Wmoraad, het gehandicaptenberaad en de Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen in Velsen over de
visie geconsulteerd.
Ambities
In deze nieuwe beleidsperiode (2012-2015) gaat de gemeente Velsen concreet aan de slag met een aantal
grote projecten, waaronder de herijking van taken op het gebied van buurthuiswerk, vrijwilligerswerk,
opbouwwerk en de ontmoetingsaccommodaties (“Welzijn Nieuwe Stijl”); het versterken van de
mantelzorgondersteuning; de invoering van de “Wmo-kanteling”; het realiseren van één toegangsportaal
voor alle maatschappelijke zorg; de verdere ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de
invoering van nieuwe taken op het gebied van begeleiding en jeugdzorg.
Opzet
Er is voor een nieuwe opzet gekozen die wij eerder, in de raadsessie van 21 juli jongstleden, hebben
gepresenteerd als “het huis van de Wmo”. Onderliggende visie bevat de uitgangspunten en ambities van
het nieuwe beleid. Daarnaast geeft de visie de samenhang weer tussen de verschillende taakvelden en
voorzieningen binnen de Wmo. De visie vormt “het dak” van het huis. Om de samenhang te realiseren
kiezen we voor een programmatische uitvoering van het Wmo beleid. Aan de hand van verschillende
projecten binnen het Wmo-programma richten we ons op het aanleveren van afgesproken deelnota’s en
het realiseren van concrete resultaten. Het werkterrein van de Wmo hebben wij hiervoor “opgeknipt’ in
de volgende onderdelen (dit zijn “de kamers” van het huis van de Wmo):
1. Informatie, advies en cliëntondersteuning;
2. Jeugd en jeugdzorg;
3. Leefbaarheid, sociale cohesie en vrijwillige inzet;

4. Individuele voorzieningen;
5. Begeleiding voor mensen met een beperking;
6. Wonen voor mensen met een beperking/wonen voor specifieke groepen;
7. Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg..
Beoogd maatschappelijk resultaat
Binnen de Wmo worden de volgende drie kerndoelen nagestreefd:
 het bevorderen van de zelfredzaamheid;
 het bevorderen van zelfstandig wonen;
 het bevorderen van participatie.
De Wet op de maatschappelijke ondersteuning bepaalt daarnaast dat mensen met of zonder beperking op
gelijke wijze moeten kunnen participeren in de samenleving. Het gaat daar bij om:
 het voeren van een eigen huishouding;
 het zich kunnen verplaatsen in en om de woning;
 het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
 het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aan gaan.
Kader






Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
Bestuursafspraken 2011-2015;
Het collegeprogramma “Vertrouwen in de kracht van Velsen (2010-2014)”;
Visie op Velsen 2025;
De gemeentelijke meerjarenbegroting 2012-2015.

Argumenten
De Wet op de maatschappelijke ondersteuning bepaalt dat de gemeenteraad telkens ten hoogste voor vier
jaar een plan dient vast te stellen dat richting geeft aan het beleid op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning. Het huidige beleid loopt eind 2011 af.
Maatschappelijk draagvlak
De Wmo-raad heeft haar complimenten gegeven over de wijze waarop de Wmo-raad in verschillende
sessies van informatie is voorzien. Veel van haar op- of aanmerkingen zijn in deze visie verwoord. De
Wmo-raad ziet de Wmo-visie als ambitieus. Wel maakt de Wmo-raad zich zorgen over de uitvoering door
het ontbreken van voldoende financiën.
Suggesties die vertegenwoordigers van verschillende organisaties in het kader van de participatiebijeenkomsten hebben gedaan, zijn in deze visie zoveel mogelijk meegenomen. Andere suggesties worden
meegenomen in de verschillende deelnota’s.
Financiële consequenties
De ambities in deze visie worden uitgevoerd binnen de financiële kaders van de meerjarenbegroting van
de gemeente Velsen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de individuele Wmo-voorzieningen worden
verstrekt op basis van de bepalingen in de Wmo-verordening. Een open-einde regeling is hierbij van
toepassing.
Velsen, 25-10-2011
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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