
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is sinds 1 januari 2007 van kracht. 

Tot op heden is veel aandacht uitgegaan naar het invoeren van daarmee 

samenhangende nieuwe taken en bevoegdheden. De volgende fase van de invoering 

van deze wet gaat over de Wmo als kaderwet en brede participatiewet: de opgave 

het gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning te 

vernieuwen om meedoen aan de samenleving voor iedere Haarlemmer mogelijk te 

maken. De nota Ontmoeten, verbinden en meedoen: beleidsplan maatschappelijke 

ondersteuning 2008-2011 geeft invulling aan die opgave. De Wmo verplicht 

gemeenten om een of meer plannen op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning vast te stellen voor ten hoogste vier jaar. 

 

Voorstel aan de raad 
1. De nota Ontmoeten, verbinden en meedoen: beleidsplan maatschappelijke 

 ondersteuning 2008-2011 vast te stellen. 

2. In te stemmen met de financiële voorstellen zoals verwoord in hoofdstuk 5 van 

 het beleidsplan. 

 

Beoogd resultaat 

Een visie op maatschappelijke ondersteuning in Haarlem en een programma van 

projecten en activiteiten om de komende jaren invulling te geven aan die visie. 

 

Argumenten 

Naar aanleiding van de behandeling van het beleidsplan in de Commissie 

Samenleving voor het zomerreces, is het beleidsplan nu herschreven. Hoofdlijn van 

de opmerkingen van de Commissie was dat een samenhangende en richtinggevende 

visie ontbrak en dat de financiële onderbouwing onvoldoende was. 

In het nu voorliggende, herschreven beleidsplan is een richtinggevende visie 

geformuleerd en zijn concrete beleidsvoorstellen meer in samenhang met die visie 

beschreven. Daarnaast is een transparante financiële onderbouwing opgenomen. 

De in de vorige versie opgenomen concrete beleidsmaatregelen zijn voor het 

grootste deel overgenomen in de nieuwe versie. Voor de uitwerking van enkele 

specifieke maatregelen met betrekking tot Haarlemse jeugd en Kwetsbare 

Haarlemmers wordt in de nieuwe versie verwezen naar de nota’s/programma’s 

Kiezen voor Jeugd en het Kompas. Daarnaast is een aantal maatregelen niet meer 

opgenomen, omdat daarover inmiddels separaat besluitvorming heeft 

plaatsgevonden. 

 

185/2008 

23 september 2008 

STZ/wwgz 

08/159348 

 

Ontmoeten, verbinden en meedoen: beleidsplan maatschappelijke 

ondersteuning 2008-2011 

 

Raadsstuk 
Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/Afd 

Reg.nr(s) 

 

Onderwerp 

 



 

185/2008 

185-2 

 

 

 

 

Tot slot is van de gelegenheid van het herschrijven gebruik gemaakt een aantal 

andere wensen en ontwikkelingen op te nemen in het beleidsplan: 

 Een visie op welzijn(swerk); en in samenhang daarmee een separaat aan te 

 bieden Vraagformulering voor de welzijnsorganisaties voor 2009. 

 Raad op maat; de beleidsnota met betrekking tot de informatie- en 

 adviesfunctie. 

 Een innovatieve aanbesteding van huishoudelijke hulp. 

 De overheveling van de AWBZ-functie Ondersteunende Begeleiding naar 

de Wmo. 

 

Kanttekeningen 

Het College acht het om twee redenen niet noodzakelijk een nieuwe, formele 

inspraakronde te organiseren. 

In de eerste plaats blijven de concrete beleidsmaatregelen in de nieuwe versie 

dezelfde als in de vorige versie, met als aantekening hetgeen daarover in de derde 

alinea onder ‘argumenten’ is gezegd. In de nieuwe versie is een eerder meer 

impliciete visie expliciet gemaakt, op onderdelen verder uitgewerkt, en van een 

transparantere financiële onderbouwing voorzien. Bovendien is het College van 

mening dat met deze nieuwe versie juist tegemoetgekomen wordt aan diverse 

inspraakreacties op de vorige versie. 

In de tweede plaats heeft bij het schrijven van de nieuwe versie ook extern overleg 

plaatsgevonden en zijn er voor de raadsbehandeling ook nog verschillende 

overlegmomenten. De hoofdlijnen van de nieuwe versie van het beleidsplan zijn 

besproken met de Wmo-raad, welzijnsinstellingen en het PlatformWonen, Welzijn 

en Zorg. Begin oktober wordt de door het College goedgekeurde nieuwe versie nog 

met de Wmo-raad besproken. 

Het College veronderstelt verder dat met deze nieuwe versie antwoord is gegeven 

op de vragen die voor het zomerreces door raadsleden zijn gesteld. Vragen met 

betrekking tot de huishoudelijke hulp zullen, vanwege de complexiteit van het 

onderwerp, in een aparte bijeenkomst worden beantwoord. 

 

Uitvoering 

De wijze van uitvoering is in hoofdlijnen beschreven in de hoofdstukken 4 en 5 van 

het beleidsplan. Binnen de gemeentelijke organisatie is eerder al een 

programmabureau in het leven geroepen, die een coördinerende rol vervult bij de 

uitvoering van het beleidsplan. Per 2008 maken de kosten hiervan vast onderdeel uit 

van de gemeentelijke begroting. Dat laatste geldt ook voor de Wmo-raad, die bij de 

uitvoering van het beleidsplan nauw betrokken zal zijn. 

 

Bijlagen 

-  Ontmoeten, verbinden en meedoen: beleidsprogramma maatschappelijke 

 ondersteuning in Haarlem 2008-2011. 

-  Advies van de Wmo-raad op de concept-nota Raad op maat en de reactie daarop 

 van het College. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. de nota Ontmoeten, verbinden en meedoen: beleidsplan maatschappelijke 

 ondersteuning 2008-2011 vast te stellen incl. de aangenomen moties en 

amendement; 

 

2.  in te stemmen met de financiële voorstellen zoals verwoord in hoofdstuk 5 van het 

beleidsplan. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 
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