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Onderwerp: 

Ontbinden samenwerkingsverband Wmo Montfoort Oudewater Woerden. 

Kennisnemen van: 
Het besluit van het college om het besluit van de portefeuillehouders Wmo tot ontbinding van het 
samenwerkingsverband Wmo d.d. 19 december 2012 voor kennisgeving aan te nemen. 

Inleiding: 

Sinds 2007 bestaat het samenwerkingsverband Wmo met de drie gemeenten. De gemeenten hebben in de 
jaren 2011 en 2012 naast de Kanteling verschillende eigen wensen ontwikkeld t.a.v. de uitvoering. 
Montfoort en Oudewater willen de uitvoering in handen geven van de welzijnsorganisaties en Woerden wil 
een integrale toegang voor het gehele sociale domein (sociaal makelpunt). Voor alle drie de gemeenten is 
ook het beheersen van de kosten een belangrijk argument; zij kiezen echter elk voor een andere manier om 
dat te bereiken. 
De wethouders hebben daarom op 7 juni 2012 gekozen voor een scenario van "gezamenlijk omvormen 
/opheffen". Gedurende 2012 is met een aantal pilots ervaring opgedaan m.b.t. een nieuwe manier van 
uitvoering. Deze pilots vinden plaats naast de bestaande samenwerkingsafspraak en totdat het 
samenwerkingsverband gezamenlijk is gewijzigd worden geen structurele en formele wijzigingen voor 
individuele gemeenten doorgevoerd (geen tussentijdse onttrekking van deeltaken). In maart 2013 zal over 
een gewijzigde vorm van samenwerking dan wel opheffing een inhoudelijk advies aan het 
portefeuillehouderoverleg worden verstrekt op basis van de resultaten van de pilots. 
Hoewel de pilots op 19 december 2012 nog niet waren afgerond hebben de portefeuillehouders op die 
datum gezamenlijk en unaniem besloten om het samenwerkingsverband uiterlijk per 01.01.2014 te 
ontbinden om iedere gemeente voor zichzelf vanaf dat moment een eigen uitvoeringspraktijk te laten 
ontwikkelen. 
Er moet rekening worden gehouden met een periode van 8 of 9 maanden om het samenwerkingsverband 
zorgvuldig af te bouwen en een nieuwe uitvoeringspraktijk op te bouwen. 

Kernboodschap: 

Vervolg: 

Bijlagen: 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

de wnd. burgemeester 

2 ^ -

dr. GW. Goedmakers^MC drs. J.B. Waaijer 


