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De raad besluit: 

1. kennis te nemen van het Verantwoordingsverslag Wmo 2011. 

Inleiding: 

Bij de vaststelling door de gemeenteraad van het vierjarig beleidskader Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 2008-2011 is afgesproken jaarlijks verslag uit te brengen aan de 
gemeenteraad over de inzet. 

Hierbij treft u het Wmo-verantwoordingsverslag 2011 aan. De gekozen format is gelijk aan die van 
voorgaande jaren om de eenduidigheid van de eerste Wmo-beleidsperiode te bewaren. 

Verantwoording over de Wmo vindt in eerste instantie lokaal plaats. Met het aanbieden van het 
verslag aan de gemeenteraad en de adviesaanvraag bij de Wmo-raad wordt hieraan voldaan. Het 
ministerie van V W S verplicht gemeenten jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren 
onder klanten van de Wmo en deze gegevens voor 1 juli aan te leveren aan het ministerie. Op 
www.artikel9wmo.nl zijn deze terug te zien. 

Bevoegdheid: 

Het betreft de verantwoording over het jaar 2011 van de door de raad gestelde kaders (Wmo 2008-
2011). 

Beoogd effect: 

1. Inwoners zijn op de hoogte van de inzet binnen de Wmo. 
2. Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek openbaar maken om zodoende kwaliteit van de 

Wmo-voorzieningen te beoordelen. 

Argumenten: 

1. Het verslag geeft een beeld van de inspanningen van de Wmo in 2011. 

Op deze manier wordt de inspanning die met behulp van subsidie of een individuele toekenning 
wordt geleverd zichtbaar gemaakt. 
In 2011 is veel inzet gepleegd binnen de Wmo. Het klanttevredenheidsonderzoek laat een grote 
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tevredenheid zien bij de verstrekkingen en werkwijze van individuele toekenningen. Alleen de 
vervoersvoorzieningen vragen om aandacht. Dit komt o.a. door het heffen en innen van eigen 
bijdragen voor scootmobielen en driewielfietsen (per 1-1-2011) en het matige presteren van de 
Regiotaxi Veenweide in met name de eerste helft van 2011. 

In 2011 is er sprake van een verlaagde instroom van nieuwe Wmo-klanten individuele 
voorzieningen. Dit is ons inziens het eerste effect van het invoeren van De Kantelingswerkwijze. 
Hierover bent u recent geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (14 februari 2012). 

Het college verwacht het advies van de Wmo-raad op 3 mei a.s. in haar bezit te hebben. Direct 
daarna wordt het advies doorgezonden naar de gemeenteraad, zodat het advies tijdens de 
behandeling meegenomen kan worden. 

2. Het jaar 2011 stond vooral in het teken van het nieuwe beleidskader 2012-2015 

Recent heeft u het nieuwe Wmo-beleidskader 2012-2015 vastgesteld. Het jaar 2011 stond in het 
teken van het vormgeven van de nieuwe kaders. Dit gebeurde op een interactieve manier met het 
veld en de raadsleden. Ook de aanbevelingen van het onderzoek van de Rekenkamercommissie 
zijn betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe beleidskader. 

Kanttekeningen: 

N.v.t. 

Financiën: 

De cijfers in het Verantwoordingsverslag zijn nog voorlopig. Er moet nog een accountantsverklaring 
worden afgegeven. 
Het (voorlopige) totaal van de prestatievelden laat een overschrijding zien van € 195.223. 

In 2006 is de reserve Wmo ingesteld ter dekking van onder- of overschrijdingen van Wmo-
budgetten. 
Bij deze reservering worden ook enkele posten betrokken bij de "nieuwe" Wmo, die niet onder de 
"nieuwe" Wmo vallen, maar toch hiermee een zo directe relatie hebben dat ze financieel gelinkt zijn 
aan de reserve. Dit betreft m.n. het Zorgmeldpunt en Huiselijk geweld en enkele 
subsidiebeschikkingen. 
Per 31 december 2011 bedraagt het saldo van de reserve Wmo € 938.718. Zie onderstaande tabel. 

Stand reserve per 1-1-2011 € 1.316.054 

Mutatie 2011 -€195 .223 

Resultaatbestemming jaarrekening 2011 -€182 .113 

Stand reserve 31-12-2011 €938.718 

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 is via resultaatbestemming besloten om € 182.113 ten 
laste van de reserve te brengen. Conform de begrotingsvoorschriften heeft deze mutatie in 2012 
plaatsgevonden. 

Het bedrag van € 195.223 heeft betrekking op het verschil tussen de lasten en baten van de directe 
posten Wmo (zie bijlage 4) en de mutatie op grond van de door de raad vastgestelde 1e 
bestuursrapportage 2011. 

Met ingang van 2011 is besloten om het saldo van de reserve Wmo te maximaliseren op 50% van de 
jaarbaten oftewel 50% van de integratie-uitkering gemeentefonds en ontvangen eigen bijdragen. Het 
totale batenbedrag bedroeg in 2011 € 3.950.258, zodat het maximumbedrag van de reserve Wmo 
wordt bepaald op € 1.975.129. 

Uitvoering: 
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N.v.t. 

Communicatie: 

Persbericht opstellen over de verantwoording Wmo 2011 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

N.v.t. 

Bijlagen: 

Verantwoording Wmo 2011, incl. eerste 2 bijlagen 
Bijlage 3 klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 
Bijlage 4 financiën 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

de secretaris de burgemeester 

W. WieriRÉré mr. H.W. Schmidt 


