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Geachte raadsleden, 

Op 5 oktober '11 hebben verschillende leden van de raad deelgenomen aan de Wmo werkbijeenkomst. Dit 
ter voorbereiding op het nieuw te formuleren Wmo beleidskader voor de periode 2012-2015. 
Op 17 november as. heeft u een informatieavond waarbij sociale innovatie en kaderstelling bij de Wmo 
centraal staat. 
Het nieuwe beleid wordt in januari 2012 aan uw raad ter vaststelling aangeboden. 

Wellicht is het u bekend dat ik in de aanloop naar het nieuwe beleid, alle wijk- en dorps platforms heb 
bezocht om te praten over de Wmo. Op dit moment praat ik gericht, in kleiner verband, over de invulling van 
de prestatievelden. 
Dit alles maakt dat ik kennis neem van de verschillende opvattingen en meningen die er zijn bij de Wmo. 

De Wmo werkbijeenkomst kende een hoge opkomst. Bijna 100 personen waren aanwezig om input te 
leveren voor het nieuwe beleid. 
In mijn afsluitende woorden heb ik de suggestie gedaan, met instemming van de aanwezigen raadsleden, 
om in januari 2012, na het collegebesluit en voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad, 
nogmaals het 'veld' te consulteren. Ik stel me daarbij een wat informeler programma voor, waarbij 
raadsleden de gelegenheid hebben kennis te nemen van de opvattingen en meningen bij het nieuwe beleid. 
Graag hoor ik van u of deze suggestie een waardevolle bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van het 
nieuwe Wmo beleid. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het college^ 
Loes Ypma. Gemeente Woerden 11.017652 
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