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Geachte raad,
Inleiding
Op 5 april 2011 heeft uw raad kennisgenomen van de evaluatie van het beleidsplan Wmo
2008-2011 en ingestemd met de startnotitie voor het beleidsplan Wmo 2012-2015. In de
periode april tot augustus is het concept-beleidsplan geschreven. Dit stuk wordt u nu aangeboden.
Voorstel
Uw raad wordt voorgesteld:
kennis te nemen van het concept-beleidsplan Wmo 2012-2015;
een standpunt in te nemen ten aanzien van de in het concept-beleidsplan genoemde
beslispunten;
extra middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van vrijwilligerswaardering;
het concept-beleidsplan Wmo 2012-2015 vrij te geven voor inspraak.
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Toelichting
Volgens artikel 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben gemeenten
de opdracht een plan op te stellen voor een periode van ten hoogste vier jaren, dat richting
geeft aan de door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te
nemen beslissingen betreffende maatschappelijke ondersteuning. Dit plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid op de prestatievelden van de Wmo.
Argumenten
1. De gemeente is verplicht om elke vier jaar een beleidsplan op te stellen.
2. Op 5 april 2011 heeft uw raad kennisgenomen van de evaluatie van het beleidsplan
2008-2011 en ingestemd met de startnotitie voor het beleidsplan 2012-2015.
3. Op 14 april heeft er een brede bijeenkomst plaatsgevonden met medewerkers van de
gemeente Kapelle, raadsleden, adviesraden, vrijwilligers en medewerkers van Stichting
Welzijn Kapelle met als doel te bepalen welke richting we op willen met de Wmo in de
gemeente Kapelle.
4. (Delen van) het concept-plan zijn besproken met de Senioren- en Gehandicaptenraad,
de werkgroep mantelzorg en vrijwilligers van steunpunt De Wegwiezer. De Sportraad
en de Cultuurraad hebben input geleverd voor het onderwerp vrijwilligersondersteuning.
5. In het collegeprogramma staat als punt 7: Het vrijwilligersbeleid zal verder vorm gegeven worden, waarbij De Wegwiezer een belangrijke rol vervult.
Kanttekeningen
Nieuwe acties, in het beleidsplan nog benoemd als beslispunten, kosten extra uren voor de
gemeente Kapelle of voor Stichting Welzijn Kapelle. Dit heeft gevolgen voor de interne capaciteitsplanning en/of de personele kosten en dus de subsidie aan de Stichting Welzijn
Kapelle.
Aanpak en uitvoering
Het concept-beleidsplan vrijgeven voor inspraak gedurende 6 weken. De inspraakreacties
worden verwerkt in het definitieve plan.
Met de beslispunten vragen we onderzoek te mogen starten en/of nieuw beleid in te voeren.
Financiën (kosten, baten, dekking)
Zie hoofdstuk 4 Financiën. Voor de lopende/structurele zaken is reeds geld opgenomen op
de begroting. Nieuwe voorstellen, met uitzondering van een structurele vorm van vrijwilligerswaardering, kunnen worden gedekt binnen de begroting. Uw raad wordt voorgesteld
om extra middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van vrijwilligerswaardering:
€ 12.500,-- oftewel ca. € 1,-- per inwoner.
Tijdens de bespreking van de startnotitie beleidsplan Wmo 2012-2015 is er een motie ingediend. Deze hield in dat de financiën niet leidend mochten zijn ten aanzien van het Wmobeleidsplan. Er werd gevraagd eerst voorstellen en nieuwe activiteiten te beschrijven, zonder dat er sprake was van een financieel kader, en deze voor te leggen aan uw raad. Deze
motie is aangenomen. Uw raad wordt gevraagd een standpunt in te nemen over de in het
beleidsplan genoemde beslispunten.
Risico's
Geen bijzonderheden.
Voorbereidende raad
Een concepttekst van dit raadsvoorstel wordt besproken in de voorbereidende raad van
6 september 2011.
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Ter inzage liggende stukken
- Collegevoorstel van 10 augustus 2011
- Concept-beleidsplan Wmo Gemeente Kapelle 2012-2015.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kapelle,
De secretaris,

De burgemeester,

mevrouw ir. M. Quapp

mr. A.B. Stapelkamp
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