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Aanleiding
Reactie van de Wmo-raad d.d. 6 januari 2012 op het concept Wmo-beleidsplan 2012 -2015.

Inhoud mededeling
Bij brief van 6 januari 2012 heeft de Wmo-raad ons college geadviseerd over het in concept nieuw
geformuleerde meerjarig Wmo-beleid. De Wmo-raad is van mening dat een aantal van haar
opmerkingen op een eerdere versie goed zijn overgenomen. Toch stelt men dat er nog een en ander
ontbreekt of onduidelijk is.
De adviezen die de Wmo-raad vervolgens geeft zijn zo breed, dat dit zorgvuldige bestudering en
uitwerking vergt en dus meer tijd in beslag neemt. Het college volgt bij de totstandkoming van het
meerjarige Wmo-beleidsplan een zorgvuldige procedure. Zij wil het nieuwe Wmo-beleidsplan in plaats
van in februari, eerst in maart as. ter besluitvorming aan u voorleggen.
Een belangrijk verschil in benadering tussen ons college en de Wmo-raad betreft de detailllering van
het Wmo-beleidsplan. Ons college vindt dat het concept Wmo-beleidsplan als kadernota een goede
basis biedt om het Wmo-beleid de komende periode op de verschillende beleidsterreinen concreter in
te vullen middels specifieke beleidsnota’s. De Wmo-raad is echter van mening, dat deze meer
gedetailleerde uitwerking nu al in het Wmo-beleidsplan moet worden aangegeven.
Wij vinden het nu reeds (in een kadernota) vastleggen van activiteiten erg lastig daar de omstandigheden en wetgeving in de tijd steeds sneller veranderen. Overigens is in het Wmo-beleidsplan al wel
een (zo concreet en actueel mogelijke) lijst met activiteiten opgenomen.
Dit laat onverlet dat wij de adviezen en opmerkingen van de Wmo-raad dermate waardevol vinden, dat
zij bij de beleidsvorming worden betrokken en dat wij het raadzaam vinden hiervoor de behandeling
door uw raad met een maand uit te stellen.
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