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C-discussie over betrokkenheid raad bij
invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Geachte raadsleden,
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 14 september 2005 een brief
gestuurd aan de gemeenteraad over de projectorganisatie voor de invoering van de WMO.
In deze brief staat dat de invoering van de WMO op interactieve wijze vorm moet
krijgen. Interactie met de raad en de externe instellingen wordt een voorwaarde genoemd
bij het opstellen van een beleidsvisie.
In de brief wordt een conferentie als startpunt genoemd, waarbij zowel de raad als in- en
externe partijen:
- worden geïnformeerd over de (Emmense) gevolgen van de WMO,
- met elkaar van gedachten wisselen over de te maken beleidsmatige keuzes
De projectorganisatie heeft contact gezocht met de griffie, waarbij deze startconferentie
gepland is voor donderdag 12 januari 2006.
In het fractievoorzittersoverleg is gevraagd aan het presidium om met het college
afspraken te maken over de actieve betrokkenheid van de raad bij de invoering van de
WMO. Wij stellen u voor om de betrokkenheid van de raad te bespreken in de vorm van
een C-discussie in de commissie Samenleving van dinsdag 15 november 2005.
Graag horen wij de opvattingen van de fracties over onderstaande discussiepunten
(cursief gedrukt).
Op grond van deze C-discussie zullen wij een raadsvoorstel maken om de betrokkenheid
van de raad vorm te geven.
met vriendelijke groet,
namens het presidium,
de griffier,
J.A. Hekman

-2-

Bijlage 1
Discussiepunten C-discussie
Betrokkenheid raad bij invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning
1. Inhoudelijke betrokkenheid raad
Wij zien twee mogelijkheden1 om de inhoudelijke betrokkenheid van de raad te
waarborgen:
a. via de reguliere raadscommissie,
b. via een aparte raadswerkgroep.
2. Procedurele betrokkenheid van de raad
Indien de raad besluit om een aparte raadswerkgroep in te stellen, dan is het logisch
om deze werkgroep ook te belasten met de procedurele betrokkenheid.
Als dat niet het geval is kan de betrokkenheid vorm krijgen door:
a. het presidium,
b. een kleine klankbordgroep van raadsleden.
3. Interactieve beleidsvorming
Het college spreekt in de brief van 14 september over een “interactieve vorm” bij de
invoering van de WMO en noemt de betrokkenheid van in- en externe partijen.
Raad en college kunnen kiezen voor:
a. de gebruikelijke betrokkenheid via inspraak,
b. extra betrokkenheid van externen bij start en afronding,
c. “interactieve beleidsvorming”2 onder regie van het college,
d. “interactieve beleidsvorming” onder regie van de raad.
4. Processtappen
Het college spreekt zich in de brief uit over de start (“startconferentie”) van de
betrokkenheid van de raad.
Het college heeft opdracht gegeven een Plan van Aanpak voor de invoering van de
WMO op te stellen.
In de notitie WMO staat dat de gemeenteraad een vierjarige beleidsnota moet
goedkeuren. De gemeente Emmen kiest voor de “brede variant” van deze beleidsnota.

1

Een derde nog verdergaande betrokkenheid van de raad is de “maatschappelijke verkenning”. Dit betekent
veel werk voor de raadsleden. Daarom adviseren wij om niet voor deze mogelijkheid te kiezen.
2
Interactieve beleidsvorming is een werkwijze, met name bedoeld voor complexe beleidsprocessen,
waarbij meerdere actoren betrokken zijn, waarbij een overheidsorganisatie in een zo vroeg mogelijk
stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven of andere overheden bij het beleid betrekt om zo,
in een open en evenwichtige wisselwerking of samenwerking, met hen tot voorbereiding, bepaling,
uitvoering of evaluatie van het beleid te komen.
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4.1 Startconferentie
Wij stellen u voor in te stemmen met het voorstel van het college om:
“als startpunt een conferentie te organiseren, waarbij zowel raad als in- en externe
partijen;
- worden geïnformeerd over de (Emmense) gevolgen van de WMO,
- met elkaar van gedachten wisselen over de te maken beleidsmatige keuzes
4.2 Plan van Aanpak
Het college geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een invoeringsdatum
per 1 juli 2006. In de notitie WMO is niet aangegeven wanneer het Plan van Aanpak
afgerond wordt. Dit wordt in het kader van de projectorganisatie uitgewerkt.
De rol van de raad is niet aangegeven.
4.2.1. Tijdschema Plan van Aanpak
Wij stellen u voor:
Het college te verzoeken om de raad vóór 1 februari 2006 te informeren over het
tijdschema van de afronding van het Plan van Aanpak.
4.2.2. Betrokkenheid raad bij Plan van Aanpak
De betrokkenheid van de raad kan vorm krijgen door:
a. Informatie door het college aan de raad,
b. Kennisnemen van het Plan van Aanpak en vaststellen van de belangrijkste
uitgangspunten en randvoorwaarden (zoals budgettaire neutraliteit),
c. Vaststellen van het Plan van Aanpak.
4.3 Deelproject Thuiszorg
Op 1 juli 2006 krijgt de gemeente de plicht om zowel de enkelvoudige als
meervoudige huishoudelijke hulp te regelen. In de notitie WMO staat dat hiervoor een
“deelproject Thuiszorg” losgekoppeld moet worden van de invoering WMO. Het
college heeft daarover geen besluit genomen.
Wij stellen u voor:
Het college te verzoeken om de raad voor 1 februari 2006 te informeren over de
aanpak van het “deelproject Thuiszorg” en daarbij de betrokkenheid van de raad aan
te geven.
4.4. Beleidsnota WMO
De raad moet een vierjarige beleidsnota WMO goedkeuren. Er is nog geen tijdschema
voor het opstellen van deze beleidsnota.
De betrokkenheid van de raad kan in de aanloopfase vorm krijgen door:
a. Informatie over het tijdschema voor het opstellen van de vierjarige beleidsnota,
b. Vaststellen van een startnotitie met tijdschema.
Emmen, 28-10-05.

