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Kennis te nemen van 
Het proces om te komen tot een beleidsplan Wmo 2013-2016. 
 
Inleiding 
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente Albrandswaard 
verplicht een beleidsplan Wmo voor maximaal 4 jaar vast te stellen. Dit beleidsplan is kaderstellend. 
Hieraan gekoppeld is een uitvoeringsplan, waarin aangegeven wordt welke acties zullen plaatsvinden 
op de negen prestatievelden.  In 2011 is veel energie gestoken in de Kanteling, in 2012 in de Brede 
Welzijnsvisie en in 2013 zal de focus komen te liggen op de vormgeving van de decentralisatie AWBZ 
begeleiding en persoonlijke verzorging. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de decentralisatie 
Jeugdzorg in volle gang. Er is dus feitelijk sprake van een tussenfase en daarmee ook van een 
“tussenplan” waarvan de opzet en uitwerking beperkt van opzet zullen zijn.  
 
Kernboodschap 
Om te komen tot vaststelling van het Wmo-beleidsplan en –uitvoeringsplan wordt in dit concrete geval 
afgeweken van de BOB-procedure. Hiervoor zijn twee argumenten, die aansluiten op het beperkte 
karakter van de voorgestelde herziening: 
 

1. We bevinden ons met betrekking tot de Wmo door de decentralisaties AWBZ naar Wmo en de 
wijzigingen met betrekking tot Hulp bij het Huishouden op dit moment duidelijk in een 
tussenfase. Zolang de gevolgen van de decentralisaties niet nauwkeuriger in beeld zijn heeft 
het nu geen zin u te vragen tot een fundamentele herbezinningen van het bestaande WMO-
beleid te komen;  

2. In 2011 is een uitgebreid traject gevolgd met betrekking tot de Kanteling van de Wmo en in 
2012 een intensief traject met betrekking tot de Brede Welzijnsvisie. De opbrengsten van deze 
2 trajecten zijn nog zeer bruikbaar. 

 
 
Consequenties 

1. Door de vele veranderingen in de komende periode rondom de uitwerking van de 
decentralisaties is het lastig om een betrouwbare vooruitblik in de toekomst te werpen. Op 
onderdelen zullen de komende jaren aparte discussies nodig zijn om de decentralisaties vorm 
te geven. 

2. De Kanteling en de Brede Welzijnsvisie vormen een belangrijke basis voor het nieuwe 
beleidsplan Wmo. 

 
 



Vervolg 
a. Het ontwerp-beleidsplan en het uitvoeringsplan worden voor advies voorgelegd aan de Wmo-

adviesraad. 
b. Voorafgaand aan behandeling zal in de Carrousel extra ruimte gevraagd worden om het plan 

te presenteren. 
c. In het tweede kwartaal 2013 zal het plan door uw raad behandeld worden. 
d. Het College verzoekt om agendering wanneer deze procesmemo toelichting behoeft. 
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