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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In juni 2008 is het Wmo-beleidsplan Steenbergen vastgesteld. In het plan wordt voor de negen 
prestatievelden van de Wmo aangegeven welke resultaten de gemeente wil behalen en welke acties 
hiervoor worden uitgevoerd. Tevens is een nota gezondheidsbeleid opgesteld, waarin de speerpunten 
zijn bepaald die prioriteit krijgen in de aanpak van gezondheidsbedreigende factoren. 
Het is inmiddels al weer vier jaar verder en tijd om de beide nota's te evalueren, maar ook om vooruit te 
kijken naar de komende vier jaar. Op welke zaken moet nog steeds worden ingezet? Maar ook hoe kan er 
een verdiepingslag worden gemaakt in de volgende periode. 
Ook maakt een aantal ontwikkelingen het noodzakelijk dat er nieuw beleid tot stand komt: 
« Nieuwe ontwikkelingen, zoals Welzijn Nieuwe Stijl en de Kanteling, landelijke nota gezondheidszorg. 
» De decentralisaties van AWBZ, Jeugdzorg en Wet werken naar Vermogen. 
» Ontwikkelingen binnen de samenleving, zoals verdere participatie en zelfredzaamheid, maar ook de 
noodzaak tot besparen en bezuinigen bij overheden. 
« Lokale ontwikkelingen. 

Naast de evaluatie is een kadernota opgesteld, waarin de eerste contouren worden geschetst voor het 
uiteindelijke beleidsplan. De uitgangspunten die in de vorige periode zijn geformuleerd zijn verder 
aangescherpt. De prioriteiten die zijn gesteld, zijn voortgekomen uit relevante ontwikkelingen en de 
evaluatie. 

2. Achtergrond 
De evaluatie en kadernota is tot stand gekomen door een bijeenkomst met een afvaardiging van 
beleidsmedewerkers van verschillende afdelingen en er is een gesprek gevoerd met de wethouder. 
Tevens is er een bijeenkomst georganiseerd met verschillende (vrijwilligers)organisaties en de 
adviesraad MO. 
De centrale doelstelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het stimuleren van 
participatie en zelfredzaamheid van alle burgers. Een van de verplichtingen uit de wet is het periodiek 
opstellen van een Wmo-beleidsplan. De kern van de wet is meedoen. De gemeente maakt op basis 
hiervan beleid op negen prestatievelden. Deze prestatievelden omvatten de drie centrale thema's in het 
gemeentelijke beleid: wonen, welzijn en zorg. Het beleid dat de gemeente voert, wordt aangegeven in 
een vierjarig beleidsplan. In het plan komen de volgende zaken aan de orde: 

» de doelstellingen per prestatieveld; 
» de samenhang tussen de prestatievelden en de acties die worden ondernomen; 
» de resultaten die de gemeente wenst te behalen; 
» de maatregelen die worden genomen om de kwaliteit te borgen van de uitvoering; 
« op welke wijze de gemeenteraad en het college zich hebben vergewist van de behoeften van kleine 
doelgroepen. 

De wet Publieke gezondheid (voorheen De wet Collectieve preventie volksgezondheid ) geeft de opdracht 
aan gemeenten om elke vier jaar een nota gemeentelijk volksgezondheidsbeleid vast te stellen. Vanaf 1 
juli 2003 werd deze bepaling van kracht. 

Ter inzage ligt: kadernota en evaluatienota 



3. Overwegingen 
Wettelijk is vastgesteld dat elke vier jaar er een nieuw Wmo-beleidsplan en gezondheidsplan moet 
worden opgesteld. Ambtelijk is er voor gekozen om beide beleidsplannen te combineren, aangezien zij op 
verschillende deelterreinen overlap en samenhang vertonen. Dooreen gecombineerd beleidsplan kan een 
volgende stap in het integraal beleid worden gezet. 
Door de kadernota als uw college ter vaststelling voor te leggen aan de raad, worden de kaders bepaald 
die leidend zijn voor de verdere uitwerking van het beleidsplan. 

4. Middelen 
In de evaluatie wordt een overzicht gegeven van de middelen die zijn begroot en daadwerkelijk 
uitgegeven ten aanzien van de individuele voorzieningen. Aan de kadernota is geen financiële paragraaf 
toegevoegd. Dit zal bij het beleidsplan wel van toepassing zijn. 

Voor het opstellen van het beleidsplan wordt wederom een bijeenkomst georganiseerd met 
beleidsmedewerkers van de verschillende beleidsterreinen, (vrijwilligers) organisaties en de adviesraad 
MO. Tevens zal het concept worden besproken met de adviesraad MO, alvorens zij officieel advies 
uitbrengen. 

7. Voorstel 
1. De evaluatie Wmo- en gezondheidsbeleidsplan Steenbergen vaststellen; 
2. de kadernota Wmo/Gezondheid 2012 - 2015, een stap verder in meer zorg(en) voor welzijn vaststellen. 
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