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Met elkaar voor elkaar; 
de winst zit hem in het meedoen!
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Programma

1 Visie Neerijnen op de Wmo
2 Wat houdt de Wmo in?
3 Uitgangspunten voor de kanteling
4 Wat is er nieuw?
5 Welke ontwikkelingen komen er uit Den Haag?
6 Samenwerking?
7 Wat kost de Wmo ons?
8 Wmo beleidsplan 2012-2015
9 Bijdrage Wmo adviesraad door mevr. A van 

Deursen
10 Afsluiting wethouder Verwoert
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1 Visie Neerijnen op de Wmo

“De gemeente Neerijnen zet zich samen met instellingen en 
organisaties, in voor een leefbare, sociale en warme samenleving 
waarin meedoen voor iedereen vanzelfsprekend is. 
Ook burgers dragen hun steentje bij om dit mogelijk te maken.”

Vanzelfsprekend zal deze visie binnen de gemeentelijke financiële 
kaders worden gerealiseerd.
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2 Wat houdt de Wmo in?

De naam van de Wmo zegt iets 
over de reikwijdte en de tweezijdigheid ervan:

1 burgers die niet op eigen kracht mee kunnen doen aan de 
samenleving kunnen ondersteuning verwachten van de 
maatschappij 

én
 

2    van de burger wordt verwacht dat deze de maatschappij 
      ondersteunt.
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3 Kanteling

Waarom en wat houdt het in?

Welke uitgangspunten?

1. Eigen kracht en Sociale omgeving 
2. Algemene voorzieningen:

Waar het gaat om algemene, collectieve voorzieningen heeft de 
gemeente als financier de regie om een adequaat aanbod van goed 
bereikbare en op elkaar aansluitende welzijns- en 
maatschappelijke voorzieningen te realiseren.

3. Individuele voorzieningen:
Natuurlijk blijven voor kwetsbare burgers individuele 
voorzieningen (hulpmiddelen en/of huishoudelijke hulp) nodig als 
onderdeel van de ondersteuning die de Wmo hen biedt.
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4 Wat is er nieuw?

1 Bezuinigingen
Invoeren inkomensgrens bij regio taxi
Beperken aantal te rijden zones
Verlagen vergoeding bij verhuiskosten

2 Gemeente krijgt meer de regierol
3 Burger krijgt steeds meer te maken met 1 loket
4 Organisaties zijn steeds meer bereid samen te 

werken 
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5 Welke ontwikkelingen komen er uit Den Haag?

1. Begeleiding van AWBZ naar Wmo
2. Jeugdzorg naar gemeenten   
3. Hulpmiddelen naar Wmo nog in overleg
4. Onderzoek invoeren vermogenstoets in de Wmo
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6 Samenwerking?

1. Regio Rivierenland
1. Beleidsontwikkeling programmaraden Zelfredzaam en 

Participerend
2. RIW proces in het kader van de invoering Wet Werken naar 

Vermogen
2. Uitvoering

1. Uitvoering Wmo door afdeling WIZ van de gemeente Tiel
3. Aanbesteding

1. Gezamenlijke inkoop (hulpmiddelen, vervoer,huishoudelijke 
verzorging en straks begeleiding).
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7 Wat kost de Wmo ons?

2012: Bijna 2,2 miljoen euro (€ 2.186.647) 

Top 3 is: 
• Huishoudelijke verzorging in natura (ruim ½ miljoen euro)
• Vervoervoorzieningen (185.000)
• Kosten regio taxi (171.000)
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8  Wmo beleidsplan 2012-2015

1. Ondersteuning proces van burgerparticipatie
2. Integraal aanpakken van gevallen van (jeugd)overlast 
3. Voortzetting en versteviging van de lokale contactpunten CJG in 

regionaal verband 
4. Verder verbreden en verdiepen van het WWZ-loket
5. Jaarlijks evalueren en eventueel bijsturen van de 

uitvoeringsovereenkomst 
6. Aandacht besteden aan de Dag van de Mantelzorg 
7. Jaarlijkse prestatieafspraken met de wooncorporaties
8. Voorbereiden op de overheveling van de functie Begeleiding van AWBZ 

naar Wmo 
9. Voorbereiding van uitvoering van de Wet werken naar vermogen 
10.De Verordening ‘Maatschappelijke ondersteuning individuele 

voorzieningen’ aanpassen 
11. Scootmobielpool
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9 Bijdrage Wmo adviesraad door mevr. A van Deursen:
• Start BPR
• Wmo wet
• Bezuinigingen
• Wmo verordening
• Welzijn nieuwe stijl (inclusief beleid)
• Tot slot
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10. Afsluiting door wethouder Verwoert
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