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Gevraagde beslissing:
Het Beleidsplan Wmo 2015-2016 vast te stellen

Aanleiding/vraagstelling:
Ter bevordering van het inzicht in de te nemen stappen tot de invoering van de nieuwe Wmo 2015 per
1 januari 2015, is onderstaand overzicht samengesteld. Het overzicht komt bij elk voorstel terug en
geeft weer (in vet) waar we staan. Met dit voorstel is stap 4 aan de orde.
Stap
1. Startnotitie Langedijker Sociaal Domein
2. Transitieplan Overheveling Begeleiding
3. Implementatieplan Overheveling Begeleiding
4. Wmo beleidsplan
5. Wmo verordening
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22-4-2014
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College
College
College

5-8-2014

Basisovereenkomst Sociaal Domein (met zorgaanbieders)
Deelovereenkomsten/contracten met zorgaanbieders
Beleidsregels

Op 8 juli 2014 stemde de Eerste Kamer in met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
De Wmo 2015 wordt per 1 januari 2015 van kracht. Om uitvoering aan de Wmo 2015 te geven dient
de raad daartoe volgens artikel 2.1.2 een plan vast te stellen voor het te voeren beleid met betrekking
tot maatschappelijke ondersteuning.
Om dit beleidsplan op 1 januari 2015 in werking te laten treden dient deze voor 1 november 2014 door
de raad te worden vastgesteld.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Het voorliggende Beleidsplan is één van de onderdelen die tot stand is gekomen in de
overeengekomen samenwerking met Heerhugowaard. Het streven is dat beide gemeenten hetzelfde
beleidsplan vaststellen.
In 2015 en 2016 richten we ons in eerste instantie op de nieuwe taken. Verschillende onderdelen
worden als deelbeleid verder uitgewerkt, bijvoorbeeld het mantelzorgbeleid. Naarmate de tijd vordert
zal het beleid en de uitvoering zich verder uitkristalliseren en er meer aandacht voor innovatie zijn.
Innovatie richt zich waar mogelijk op de verschuiving van zorg naar welzijn en van professionele inzet
naar meer informele ondersteuning.

Financiële aspecten:
Deze zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5 van het Beleidsplan Wmo 2015-2016.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Het conceptbeleidsplan Wmo is aan de Cliëntenraad voorgelegd. De reactie van de Cliëntenraad was
als volgt: 'De Cliëntenraad heeft kennisgenomen van het WMO-beleidsplan. In de advisering heeft de
Cliëntenraad zich om moverende redenen geconcentreerd op de voorgestelde WMO- verordening. De
voorgestelde WMO-verordening is "maximaal beleidsarm" met delegatiebepalingen aan B&W om in
"nadere regels" het beleid vast te stellen. De Cliëntenraad verzoekt B&W de "nadere regels", waarin
het beleid wordt vastgelegd, ruimschoots voor de vaststelling door B&W aan de Cliëntenraad ter
advisering voor te leggen. Bovendien heeft de Cliëntenraad in verschillende al dan niet ongevraagde
adviezen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen, de diverse beleidsaspecten, die in het WMObeleidsplan voorkomen, aan de orde gesteld.'

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Jaarlijks wordt het Wmo beleid gemonitord via de horizontale verantwoording en het cliënttevredenheidsonderzoek. Beide zijn wettelijk verplicht volgens de Wmo 2015

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Beleidsplan Wmo 2015-2016

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing

Zuid-Scharwoude, 26 augustus 2014
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014, nummer 68;
gelet op artikel 2.1.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

besluit:

het beleidsplan Wmo 2015-2016 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 7 oktober 2014.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

