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(Publieks)samenvatting
Bij de vaststelling van de begroting 2011 is besloten € 700.000,- te bezuinigen op de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo); € 500.000,- op de individuele voorzieningen en € 200.000,op de collectieve voorzieningen. De raad heeft besloten de in deze begroting genoemde
mogelijkheden tot bezuinigen nader uit te werken. Het college heeft besloten bijgaande notitie voor te
leggen aan de gemeenteraad. In deze notitie staan de mogelijkheden tot bezuinigen op de Wmo
opgesomd.
Voorgesteld besluit
- in te stemmen met de reeks van bezuinigingen op het gebied van de Wet maatschappelijke
ondersteuning, zoals deze zijn verwoord in de notitie van het college d.d. 10 mei 2011.
- Het college opdracht te geven een aangepaste verordening aan de raad ter vaststelling voor te
leggen
Inleiding
De aanleiding de bezuinigingsvoorstellen nader uit te werken is het besluit dat de raad nam ten tijde
van de vaststelling van de begroting 2011. Toen werd besloten de in de begroting genoemde
bezuinigingsmaatregelen nader te beschouwen. In bijgaande notitie is dit besluit van de raad nader
uitgewerkt.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Bij de beschreven maatregelen ter bezuiniging op de Wet maatschappelijke ondersteuning is zoveel
mogelijk rekening gehouden met het feit dat de wet beoogt maatregelen te treffen, zodat iedereen mee
kan blijven doen in de samenleving. Bij de aard van de voorstellen zijn daar waar mogelijk alle negen
prestatievelden die de Wet maatschappelijke ondersteuning kent, tegen het licht gehouden.
Kader
- Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Velsen 2009;
- Beleidsnotitie ‘Iedereen voelt zich thuis in Velsen 2008-2011’.
Argumenten
De bezuinigingen vallen uiteen in de volgende onderdelen: individuele voorzieningen en collectieve
voorzieningen. Voorts maken de voorstellen onderscheid in maatregelen voor de korte termijn en
maatregelen voor de langere termijn.

Maatschappelijk draagvlak
Met de georganiseerde ouderenbonden in Velsen, het Gehandicapten Beraad Velsen en de Wmo-raad
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Velsen, heeft op diverse tijdstippen overleg plaatsgevonden. Men kan zich inhoudelijk vinden in de
voorstellen op het gebied van de individuele voorzieningen, waarbij de kanttekening is gemaakt dat
men geen advies uitbrengt over de hoogte van de bedragen. Men beperkt de advisering tot de inhoud
van de voorgenomen bezuinigingen. Op het onderdeel collectieve voorzieningen merkt men op dat er
meer gestreefd moet worden naar samenwerking, waardoor bezuinigingen gerealiseerd kunnen
worden op de overhead. Voor de bezuinigingen na 2012 worden denkrichtingen voor de toekomst
aangegeven. Een voorbeeld hiervan is de integratie van het welzijnswerk voor ouderen in het
algemene welzijnswerk. Overeenkomstig het collegeprogramma wordt getracht de
welzijnsvoorzieningen voor kwetsbare groepen zo veel mogelijk in stand te houden.
Financiële consequenties
Op de individuele voorzieningen kan structureel een bedrag worden bezuinigd van € 472.985,-. De
verwachting is dat deze bezuiniging in 2011 geheel niet gerealiseerd gaat worden en in 2012 voor €
250.000,- In de meerjarenbegroting is de bezuiniging in 2013 geheel verwerkt.
Voor het onderdeel collectieve voorzieningen geldt dat het budget multifunctionele accommodaties
( € 90.985,-) dat structureel begroot stond ter dekking van de huurgarantie van De Binnenhaven wordt
ingezet ter dekking het versoberen van het Wmo-beleid (€ 56.000,--) en het resterende deel op de
individuele voorzieningen.
Dit zal leiden tot de volgende wijzigingen van de begroting:
4424 - 603050301
- € 90.985,-4127 - 603070100
+ € 56.000,-4127 - 603010800
+ € 34.985,-Planning
Eind 2011 ontvangt de gemeenteraad een eerste update voor de voorgenomen bezuinigingen. Wij
zijn voornemens dit twee keer per jaar te doen.
Evaluatie
De halfjaarlijkse updates aan de gemeenteraad kunnen worden beschouwd als een evaluatie.
Velsen, 17-05-2011
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
Secretaris
Burgemeester
D. Emmer
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