
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  12 maart 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Wendy Bent-de Bont, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Aanvulling op Wmo-beleidsplan 2013-2017 

 

1. Aanleiding 

Naar aanleiding van de commissie vergadering Algemeen op dinsdag 26 februari jl. is 

gevraagd om een aanvulling op het Wmo-beleidsplan 2013-2017. De aanvulling betreft een 

toevoeging van de financiële kaders mbt de aankomende transities naar de Wmo en aangeven 

op welke wijze burgerparticipatie geborgd wordt bij de uitvoering van het Wmo-beleidsplan. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Financiële kaders van de transities 

Voor de invoering van de transities Jeugdzorg en begeleiding AWBZ ontvangt de gemeente 

invoeringsgeld vanuit het Rijk.  

 

Voor 2012 heeft Hof van Twente hiervoor € 129.000 ontvangen, deze zijn als stelposten 

opgenomen (6.922.1010). Van de stelpost transitie jeugdzorg  is t.b.v. het actieplan 1e fase 

transformatie jeugdzorg Twente een bedrag van € 12.084 ingezet. Van de stelpost transitie 

begeleiding AWBZ zijn nog geen middelen ingezet. Het restant van deze middelen ad.  

€ 116.916 zal bij de resultaatbestemming van de jaarrekening worden gestort in een in te 

stellen bestemmingsreserve Transitiekosten. Een besluit hierover moet nog worden genomen 

(integrale afweging Kadernota 2013). Voor 2013 bedraagt de hoogte van de ontvangen 

invoeringsgelden voor de transitie ABWZ € 70.000 en voor Jeugdzorg € 35.000.  

Een deel van de invoeringskosten gaat naar de Regio in het kader van regionale afspraken en 

de deelprojecten AWBZ en Jeugdzorg. 

 

Voor de transitie m.b.t. de Participatiewet is nog niet bekend welke financiële middelen de 

gemeente zal ontvangen. 
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Daarnaast is in het kader van de transities de Reserve sociale problematiek gevormd 

(amendement bij vaststelling begroting 2012). De hoogte van deze reserve is € 500.000. 

 

Totaal aan middelen op basis van de begroting 2013 is: 

Bestemmingsreserve transities (AWBZ/Jeugdzorg)     €    116.916 

Invoeringsgeld transities 2013 (AWBZ)     €        70.000 

Invoeringsgeld transities 2013 (Jeugdzorg)     €        35.000 

Sociale reserve problematiek (vorming 2012)    €    500.000 

          €      721.916 

               (afgerond) 

 

De verwachting is dat in de meicirculaire 2013 bekend wordt gemaakt wat de toekomstige 

structureel te ontvangen middelen zijn. 

 

Burgerparticipatie en Wmo-beleidsplan  

In het Wmo-beleidsplan is aangegeven dat het te bereiken doel een houding- en 

gedragsverandering vereist van zowel burgers als welzijnsorganisaties én professionals. Dit is 

een complex en tijdrovend proces waar meer voor nodig is dan communicatie alleen. Burgers 

en aanbieders van ondersteuning zullen daarom geactiveerd worden om mee te doen daar 

waar mogelijk. Alleen op deze wijze is draagvlak te krijgen voor de filosofie van de Wmo, 

waardoor meedoen aan de ontwikkeling van de Wmo-aanpak en aangesproken worden op de 

eigen kracht breed gedeeld wordt. 

 

Het activeren van aanbieders van ondersteuning hebben we gerealiseerd door de werkwijze 

van gemeente en deze partners uniform te laten verlopen. Hiervoor is er gezamenlijk een 

traject gestart onder de naam: Het Gesprek. Alle burgers worden op een zelfde wijze te woord 

gestaan en verder geholpen aan een ondersteuningsaanbod dat past in de nieuwe filosofie 

van de Wmo.  

 

Om een compleet en aansluitend ondersteuningsaanbod te kunnen creëren is communicatie 

met en het meedoen van de burgers van essentieel belang. In het beleidsplan is in hoofdstuk 5 

te lezen welke projecten uitgevoerd worden en waarbij de samenwerking met de burgers 

onderdeel is van het projectplan. In bijvoorbeeld het project De Pothoek maken burgers zelfs 

100% deel uit van het plan. Maar ook de pilot Diepenheim en De Kanteling zijn projecten 

waarin de participatie van burgers onderdeel van het projectplan zijn. 

 

Met de Wmo-raad is een structurele afspraak gemaakt om de voortgang van de projectplannen 

te bespreken. De betrokkenheid van de burgers is hierbij standaard onderwerp. Wij denken dat 

de burgerparticipatie op deze wijze nog eens extra geborgd is.   


