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Inleiding:
Het "WMO-beleidskader 2012-2015: iedereen doet mee!" is op 29 maart 2012 door de raad vastgesteld. Bij
de vaststelling van het beleidskader is bepaald dat er eens in de twee jaar een verantwoordingsverslag
opgesteld zou worden, d.w.z in 2013 en in 2015. Daarom ontvangt u op dit moment het
verantwoordingsverslag over 2012. Omdat het verantwoordingsverslag u pas verderop in 2013 bereikt, zijn
voor zover bekend, ook gegevens opgenomen over de eerste helft van 2013.
Het WMO-beleidskader 2012-2015 is opgebouwd vanuit drie categorieën, die per WMO-prestatieveld
benoemd zijn:
•

Maatschappelijke effecten

•

Doelen

•

Meten is Weten

In dit verantwoordingsverslag zijn deze drie categorieën als format gebruikt. Per prestatieveld staan de in
het beleidskader 2012-2015 genoemde opmerkingen bij de maatschappelijke effecten, doelen en bij Meten
is Weten. Op basis hiervan geven we aan wat er in 2012 gebeurd is.
De WMO-raad is schriftelijk om advies gevraagd. Het advies van de WMO-raad is in het
verantwoordingsverslag opgenomen. De reactie van het college op het advies van de WMO-raad is bij deze
RIB gevoegd. De WMO-raad ontvangt een kopie van deze RIB.
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Kernboodschap:
1.1 Het is goed om de grote inzet rond de WMO aan te tonen in een

verantwoordingsverslag.

De WMO kan niet op een goede manier uitgevoerd worden zonder de grote inzet in de Woerdense
samenleving. Uit het verslag blijkt de zeer grote inzet van de Woerdense samenleving.
1.2 Vele WMO-doelen krijgen nadere

uitwerking.

Het beleidskader beslaat een periode van 2012-2015. Vooral doelen die een cultuur-omslag beogen (vanuit
de gedachte van de Kanteling) hebben tijd nodig om uitgewerkt te worden. We verwachten dat het
verantwoordingsverslag dat in 2015 verschijnt een beter en groter beeld kan geven van wat er bereikt is. Dit
verantwoordingsverslag beslaat namelijk een relatief korte implementatietijd.
1.3 Het verantwoorden

van de WMO is een wettelijke taak.

In artikel 9 van de WMO staat, dat de WMO horizontaal verantwoord moet worden. Een geëigend
instrument hiervoor is een gemeentelijk WMO-verslag, dat het college vaststelt. De gemeente Woerden
heeft ook aan de wettelijke verplichting voldaan om kengetallen aan het rijk te verstrekken (via de website
www.artikel9wmo.nl). Het jaarlijks verplichte WMO-onderzoek over 2012 heeft wat vertraging opgelopen,
maar wordt in de periode tot en met september 2013 uitgevoerd, met als thema "zelfregie". Over de
uitkomsten van dit onderzoek wordt u nader geïnformeerd.
1.4 Maatschappelijke

effecten (output) moeten nog nader onderzocht

worden.

Vanuit de derde fase van het project "Meedoen aan een sterke samenleving" wordt verkend hoe de
gemeente de sterke samenleving kan activeren, mobiliseren en faciliteren. Daarbij wordt gezocht naar
verbetermogelijkheden bij het ingaan op individuele hulpvragen, het ingaan op bewonersinitiatieven en het
betrekken van inwoners bij beleidsvorming. Dit heeft een overlap met de doelstellingen uit het WMObeleidskader 2012-2015.
Parallel aan deze derde fase loopt de vierde fase die zich richt op het verder vormgeven aan de slanke
overheid. Daarbij staat voorop dat de gemeente minder wil sturen op de activiteiten van instellingen en
veel meer de maatschappelijke impact (of het resultaat) ervan centraal stelt. De outcome (het
resultaat) van beleid komt centraal staat en niet de input (financiële bijdrage), de throughput (geleverde
uren of activiteiten) of de output (aantal deelnemers).
Het gaat erom wat het effect is van de activiteiten op de deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de
kansen en mogelijkheden van inwoners zijn toegenomen. Op dit moment worden de instrumenten hiervoor
ontwikkeld. Er komt een nulmeting ten aanzien van de indicatoren die zijn geformuleerd door de gemeente
en maatschappelijke partners. Op basis van deze nulmeting van de indicatoren kunnen de resultaten van
beleid met vervolgonderzoek(-en) gemeten worden.
Het WMO-beleidskader 2012-2015 is echter nog veelal gebaseerd op input, troughput en output-gegevens.
Dit maakt een WMO-verantwoording over 2012 op basis van resultaten cq. maatschappelijke effecten
lastig. Daarom is voor deze WMO-verantwoording gekozen voor een rapportage op basis van vooral
output-gegevens, die vanuit rapportages door de diverse maatschappelijke partners aangeleverd zijn.
In de WMO-verantwoording, die in 2015 verschijnt zal meer de nadruk liggen op de inzichten die het project
resultaatsturing opgeleverd hebben. In dat verslag wordt dan meer gekeken naar de effecten van de
doelstellingen van WMO-beleid en de meetbaarheid daarvan op basis van resultaten.

Vervolg:
Op 9 september 2013 (aanvang 19 uur) vindt er, als daar behoefte aan is, een "technisch-vragenuurtje"
plaats voor raadsleden over dit WMO-verantwoordingsverslag. De desbetreffende ambtenaar, mevrouw
Van der Ploeg, is in die periode ook bereikbaar voor vragen via de mail of telefoon. Deze datum zal in
overleg met de griffier aan de raadsleden doorgegeven worden, met het verzoek om zich op te geven.
In 2015 volgt een tweede WMO-verantwoordingsverslag. Daarin zal meer gekeken worden naar de effecten
van de doelstellingen van het WMO-beleid en de meetbaarheid op basis van resultaten.
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Bijlagen:
•

WMO-verantwoordingsverslag 2012 gemeente Woerden (131.02627)

•
•

Verzoek aan WMO-raad tot advies (13U.09747)
Advies van de WMO-raad op het concept WMO-verantwoordingsverslag (brief van 28 juni 2013,
131.02631), zie ook bijlage 1 bij het WMO-verantwoordingsverslag 2012.
Reactie van het college op het advies van de WMO-raad (13U.12024)
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