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Vooraf: een nieuw geluid 

 

In 2011 heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel nieuw beleid opgesteld voor zowel de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en als voor het gezondheidsbeleid. 

In de periode 28 september tot 31 oktober 2011 hebben beide concept beleidsnota’s ter 

inzage gelegen. De gemeente had de wens om dit niet alleen formeel te doen via schriftelijke 

reacties, maar daarover actief met diverse betrokken partijen en personen in gesprek te 

gaan.  

 

De afgelopen twee maanden is met diverse partijen gesproken en op 19 oktober 2011 is er 

een interactieve bijeenkomst geweest voor zowel professionals als inwoners. Deze 

bijeenkomst had niet zo zeer het karakter van formele inspraak, maar vooral een start van de 

uitvoering van het beleid. Een start om samen aan de slag te gaan. 

 

19 oktober was een energierijke dag. Zowel ’s middags met professionals als ’s avonds met 

inwoners bleek dat er veel aandacht is voor de Wmo en gezondheid in Krimpen aan den 

IJssel. Op veel fronten is enthousiasme en passie om er mee aan de slag te gaan. Dat er 

moeilijke tijden aankomen, is voor iedereen duidelijk. Maar de wil om er positief kritisch mee 

aan de slag te gaan is duidelijk aanwezig.  

 

Deze inspraaknotitie geeft al deze reacties op de beide concept-beleidsnota’s weer; zowel 

de formele inspraakreacties als de geluiden uit voorgesprekken en de bijeenkomsten van  

19 oktober. Er zijn veel reacties gekregen om zaken scherper in het beleid op te kunnen 

schrijven, maar vooral ook een goede doorkijk om actiegericht aan de slag te gaan. 

 

Dit inspraaktraject leert dat de betrokkenheid groot is en daar is de gemeente erg blij mee. 

Zij wil iedereen hartelijk danken voor alle reacties. Het is nu tijd om samen met u aan de slag 

te gaan om het beleid om te zetten in concrete acties en resultaten. 
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1. Formele kaders inspraak 

 

Deze inspraaknotitie en het inspraaktraject voldoen aan de richtlijnen uit de 

inspraakverordening van de gemeente. Waar de verordening spreekt over ‘eindverslag’ 

wordt deze inspraaknotitie inclusief bijlagen bedoeld. 

 

Voor de Wmo zijn er wettelijke verplichtingen voor inspraak (paragraaf 1.2) en voor het 

lokaal gezondheidsbeleid zijn er richtlijnen (paragraaf 1.3). 

 

 

1.1 Richtlijnen inspraak Krimpen aan den IJssel 

De Krimpense verordening verwijst voor de procedure van inspraak naar afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht. In het geval van de beleidsnota Wmo en de nota lokaal 

gezondheidsbeleid betekent dit: 

• Dat het ontwerp besluit ter inzage moet worden gelegd; 

• Dat het ontwerp besluit 6 weken ter inzage ligt vanaf het moment van bekendmaking; 

• In geval sprake is van meerdere belanghebbenden het ontwerp besluit wordt 

toegezonden aan de belanghebbenden; 

• Schriftelijke en mondelinge zienswijzen kunnen binnen een termijn van 6 weken na 

bekendmaking van het ontwerp besluit ingediend worden; 

• Er wordt verslag gedaan van hetgeen mondeling naar voren is gebracht. 

 

Met betrekking tot het eindverslag gelden de volgende verplichtingen neergelegd in artikel 5 

van de “Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de 

voorbereiding van het gemeentelijke beleid worden betrokken (inspraakverordening)” 

ingegaan op 1 maart 2006: 

 

1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op. 

2. Het eindverslag bevat in elk geval: 

a. Een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure; 

b. Een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk 

naar voren zijn gebracht 

c. Een reactie op de zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op 

welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt 

overgegaan. 

3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar. 
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1.2 Wettelijke verplichtingen concept beleidsnota Wmo  

 

De wetgever heeft de gemeente met betrekking tot de Wmo-beleidsplannen een aantal 

verplichtingen opgelegd. Hieronder worden die met vermelding van het artikel nummer in de 

wet kort weergegeven. 

 

a. Artikel 3: Meerjarig(e) beleidsplan(nen) 

• De raad stelt één of meer plannen vast die richting geven aan besluitvorming van het 

college betreffende maatschappelijke ondersteuning; 

• Het plan wordt ten hoogste voor een periode van vier jaar vastgesteld; 

• Het plan bevat de hoofdzaken van beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning; 

• Het plan omvat in ieder geval: 

- Gemeentelijke doelstellingen op de 9 prestatievelden; 

- Hoe het samenhangende beleid betreffende maatschappelijke ontwikkeling wordt 

uitgevoerd en welke acties in de planperiode worden ondernomen; 

- Welke resultaten de gemeente in de planperiode wil behalen; 

- Welke maatregelen het college neemt om de kwaliteit van de uitvoering te borgen; 

- Welke maatregelen de gemeenteraad en college nemen om diegenen aan wie 

maatschappelijke ondersteuning wordt verleend, keuzevrijheid te bieden met 

betrekking tot activiteiten van maatschappelijke ondersteuning; 

- Op welke wijze gemeenteraad en college zich hebben vergewist van de behoeften 

van kleine doelgroepen. 

 

Artikel 3 heeft dus vooral betrekking op de voorwaarden ten aanzien van de inhoudelijke 

invulling van het beleidsplan. 

 

b. Artikel 11: Betrekken inwoners en belanghebbenden bij voorbereiding van beleid:  

• De gemeente betrekt inwoners en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en 

rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid op een wijze zoals is voorzien in de 

verordening op basis van art. 150 van de gemeentewet, oftewel de vigerende 

gemeentelijke inspraakverordening; 

• Inwoners en belanghebbenden zijn vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen te doen; 

• Het college van B&W verstrekt informatie ter uitvoering van de twee hiervoor 

genoemde punten; 

• Het college van B&W stelt zich bij de voorbereiding van het plan op de hoogte van de 

belangen en behoeften van inwoners die dat niet goed zelf kenbaar kunnen maken. 

 

c. Artikel 12: Stukken bij voordracht aan raad 

• Voorafgaande aan een voorstel aan de raad over het beleidsplan wordt advies 

gevraagd aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties 

van gebruikers van de Wmo (In de Krimpense context dus het Wmo beraad); 

• Motivering over de wijze waarop de belangen en behoeften van die inwoners die dat 

niet goed zelf kenbaar kunnen maken gewogen zijn. 

 

Artikel 12 vermeldt de formele raadplegingsverplichtingen waaraan voldaan moet zijn 

voordat het definitieve plan aan de raad kan worden aangeboden. 
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1.3 Landelijke richtlijnen Nota lokaal gezondheidsbeleid 

 

De Wet Publieke Gezondheid (WPG) is op 19 mei 2011 gewijzigd. De wijzigingen zijn onder 

te verdelen in drie thema’s.  

1. Betere voorbereiding op infectieziektecrisis door 

• meer aandacht voor infectieziektecrisis bij decentraal openbaar bestuur 

• meer aandacht voor infectieziektecrisis bij partijen in de zorg 

2. Het beleggen van de gemeentelijke taak om prenatale voorlichting aan aanstaande 

ouders te geven. Deze taak was sinds 1 januari 2009 al voor gemeenten via de Brede 

Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin 

3. Het versterken van de preventiecyclus en de bevordering van de implementatie van de 

nota gemeentelijk gezondheidsbeleid. 

 

Ten aanzien van punt 1 zijn er maatregelen genomen bij de GHOR (Geneeskundige 

Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). 

De gemeente is hierbij betrokken via overlegmomenten met de lokale 

gezondheidszorgpartners in Krimpen. 

Ten aanzien van punt 2 is dit een taak geworden van het Krimpense Centrum Jeugd en 

Gezin (CJG) en opgenomen als actie in de lokale nota. 

Ten aanzien van punt 3 wordt met deze nota daar invulling aan gegeven. 

 

Vanaf 1 oktober 2011 dienen gemeenten de landelijke prioriteiten, zoals opgenomen in de 

landelijke nota gezondheidsbeleid, in acht te nemen. Deze aangrijpingspunten bieden 

handvaten om effectiever beleid te kunnen voeren. Het gaat om handreikingen, gemeenten 

hebben de beleidsvrijheid om gemotiveerd af te wijken van de landelijke prioriteiten. 

 

De landelijke prioriteiten zijn: de vijf prioriteiten uit de vorige landelijke nota (2006) blijven 

belangrijk om volksgezondheid te verbeteren, te weten: schadelijk alcoholgebruik, roken, 

overgewicht, depressie, diabetes. Het kabinet houdt deze speerpunten vast, maar legt 

daarbij het accent op bewegen. 

 

De gemeente moeten in elk geval benoemen in de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid: 

• de gemeentelijke doelstellingen op het terrein van de publieke gezondheidszorg 

• welke acties worden ondernomen om deze doelen te halen 

• welke resultaten de gemeente in die periode wenst te realiseren. 

Deze werkwijze moet bevorderen dat Wmo-beleid en lokaal gezondheidsbeleid elkaar 

versterken. 

 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op het handelen van de 

gemeenten betreffende het voeren van lokaal gezondheidsbeleid. Voor de 

Infectieziektenbestrijding en de jeugdgezondheidszorg zijn normen bepaald, maar voor 

gezondheidsbevordering zijn er in de Wpg expliciete normen bepaald. De IGZ wil vooral 

stimuleren dat er interactie is tussen het landelijk en gemeentelijk niveau. 

 

De gemeenten moeten, conform de wijziging van de WPG, twee jaar na het verschijnen van 

de landelijke nota hun gemeentelijke nota vaststellen. De landelijke nota is op 25 mei 2011 

verschenen.  
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Voor de raadpleging en inspraak voor het lokaal gezondheidsbeleid zijn in de Wet Publieke 

Gezondheid geen procesverplichtingen opgenomen. Daarvoor geldt dan de lokale 

verordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Het betreft een beleidsvoornemen, dat meerdere partijen in de gemeente aangaat. De 

Lokale inspraakverordening is van toepassing. 
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2. Uitvoering inspraaktraject 

 

Bij het opstellen van het Wmo-beleid en gezondheidsbeleid is gekozen voor een traject om 

samen met directe partners het beleid op te stellen. Tot aan september 2011 zijn de beide 

beleidsnota’s apart van elkaar opgesteld. Hieronder een korte schets van beide trajecten. 

Paragraaf 2.1 voor het Wmo-beleid en paragraaf 2.2 voor het lokaal gezondheidsbeleid. 

 

 

2.1 Traject concept beleidsnota Wmo 2012-2015 

 

De voorbereiding op het Wmo-beleidsnota is gestart in 2010. Op 16 november 2010 stelde 

het College de “Notitie Op weg naar een Wmo beleidsplan 2012-2015” vast. De 

uitgangspuntennotitie werd voor advies op 25 november 2010 voorgelegd aan het Wmo 

beraad en op 2 december 2010 besproken in de commissie Samenleving. Het Wmo beraad 

heeft haar reactie neergelegd in een brief van 29 november 2010.  

 

Het beraad heeft het advies besproken en spreekt zijn waardering uit over de notitie. 

In de  vergadering van het Wmo beraad van donderdag 25 november heeft uw college de 

Notitie “Op weg naar een Wmo beleidsplan 2012 – 2015” ter advisering ingebracht. 

Hieronder de letterlijke tekst van hun reactie: 

 

“Het Wmo beraad heeft ten volle ingestemd met de beslispunten. Het beraad onderschrijft 

alle voorgestelde keuzen bij de beslispunten wat betreft de prestatievelden. Daarbij is een 

kanttekening geplaatst over de eisen die aan het Steunpunt Mantelzorg worden gesteld in 

relatie tot de gevraagde inspanningen.  

 

Tevens adviseert het Wmo beraad het terughoudend beleid te relateren aan de situatie van 

de betrokken cliënt en diens sociale context. In het verlengde hiervan vraagt het Wmo 

beraad, mede naar aanleiding van de tekst van de notitie, u in alle uitingen inzake de 

kanteling in woord en geschrift te spreken van cliëntgericht in plaats van vraaggericht.  

Onzes inziens komt daarmee beter tot uitdrukking wat voor de gemeente leidend is, namelijk: 

wat de cliënt feitelijk nodig heeft om te kunnen participeren, waarbij mogelijk om 

objectiveerbare redenen (gelegen in de situatie van de cliënt en/of diens sociale context) 

wordt afgeweken van de oorspronkelijke vraag van de cliënt.      

 

Uit de notitie blijkt een grote ambitie om de wet maatschappelijke ondersteuning 

beleidsmatig  invulling te geven. Wij zien met grote belangstelling de uitwerking van het 

voorgestelde beleid uitgewerkt in het definitieve plan. Waarbij het beraad vooral haar 

aandacht zal richten op de haalbaarheid van het voorgestelde beleid en de maatregelen die 

worden getroffen om de grote druk op de uitvoering te reguleren.” 

 

Bij de opstelling van de concept beleidsnota Wmo is met bovenstaande punten rekening 

gehouden. 

 

De raad heeft in haar vergadering van 16 december 2010 aangegeven zich in de notitie te 

kunnen vinden. 
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Om vanuit de notitie Op weg naar een Wmo beleidsplan 2012-2015 een concept beleidsnota 

te kunnen opstellen, is besloten per prestatieveld een werkgroep op te richten. Deze 

werkgroepen hebben bijeenkomsten/workshops georganiseerd om input te kunnen krijgen 

voor de nota. Hieronder staat beschreven het prestatieveld, het participatie-instrument en 

wanneer het heeft plaatsgevonden.  
 

Prestatieveld Participatie-instrument Wanneer  

Algemene teksten  zoals visie, 

voorlichting en verantwoording  

 doorlopend 

1.  

Sociale samenhang 

Via werkgroep Oog & Oor – evaluatie vond  

in zomervakantie 2011 plaats en in 

augustus 2011 is de eindrapport gemaakt – 

dit is een basis voor de beleidsnota Wmo 

2010-2011 

2.  

Integraal preventief Jeugdbeleid 

Netwerk bijeenkomst “Rond de tafel over 

opvoeden” 

Woe. 15 juni 2011  

3.  

Cliënteninformatie en -advies 

Bijeenkomst  Do. 18 augustus 

2011 

4a.  

Mantelzorgers 

Theatervoorstelling en workshops  Di. 26 april 2011 

Do. 26 mei 2011 

4b.   

Vrijwilligerswerk 

           

Polls op website gemeente en Meldpunt  voorjaar 2011 

Dag van de armoede 

 

Werkbezoeken voor experimenten  

Zat. 28 mei 2011 

(doelgroep)  

Mei en juni 2011 

Koppeling Programmagroep Woonservice  

5. 

Maatschappelijke participatie  

Activeren werkgroep vangnet ex AWBZ  in gang gezet  (start 

was do. 30 juni 

2011) 

6.  

Individuele verstrekkingen 

Bijeenkomst  Do. 18 augustus 

2011 

7, 8, 9 

Maatschappelijke opvang 

OGGZ 

Verslavingsbeleid 

Gericht op verslavingsbeleid vanuit reactie 

raad en koppeling nieuwe nota 

volksgezondheid   

Enquête/interviews 

Juni 2011 

 
 

De verplichtingen met betrekking tot de inbreng van inwoners, professionals en 

(vertegenwoordigers van) gebruikers zijn en worden interactief tussen gemeente en de 

diverse partijen vorm gegeven. Conform het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders omtrent de uitvoering van het projectplan nieuw beleidsplan van 19 april 2011 

hebben er in de maanden april, mei en juni diverse workshops/bijeenkomsten 

plaatsgevonden met professionals, inwoners en de vertegenwoordigers van gebruikers door 

de deelname van het Wmo beraad.  

 

Na het vrijgeven van de concept beleidsnota vonden in het kader van de verplichte 

raadpleging nog een aantal bijeenkomsten plaats. Het Wmo beraad en het seniorenplatform 

werden afzonderlijk geraadpleegd.  
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2.3 Traject concept nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 

De concept nota lokaal gezondheidsbeleid is in de periode februari tot en met september 

2011 vooral ambtelijk voorbereid en in collegiale samenwerking met het schrijven van het 

concept Wmo-beleidsnota. Er zijn een gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de 

huisartsen in het gezondheidscentrum waarin de mogelijkheden van samenwerking bij 

gezondheidsbevordering zijn verkend. Er vond een brainstorm plaats om de samenwerking 

op het terrein “bestrijden overgewicht” te verkennen. Voor het onderdeel “verslaving” is de 

Wmo-beleidsnota leidend, zijn de acties gelijk voor beide nota’s, maar is de evaluatie en 

terugblik opgenomen in de nota lokaal gezondheidsbeleid.  

 

Bij de totstandkoming van de nota is in eerste instantie een evaluatie opgesteld van de 

resultaten van de vorige nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011. In december 2009 is een 

voortgangsrapportage in de raad behandeld en vastgesteld. Daarop voortbouwend is ook de 

periode 2010 en eerste helft 2011 geëvalueerd. De resultaten van de geplande projecten zijn 

bevraagd bij de uitvoeringsorganisaties en hun mening is gevraagd over een wenselijk 

vervolg. Op basis van deze informatie zijn de doelen van de vorige nota besproken, evenals 

de behaalde resultaten. Deze rapportage is als bijlage bij de nieuwe nota gevoegd. 

 

In mei 2011 verscheen de landelijke nota gezondheidsbeleid. Deze nota is geanalyseerd en 

de actiepunten, die betrekking hebben op gezondheidsbevordering zijn naast de lokale 

activiteiten gelegd. Het bleek, dat er al veel in Krimpen wordt uitgevoerd. Waar 

mogelijkheden zijn om de beleidsinzet te versterken, is dat aangegeven. Op deze manier 

kunnen de samenwerkingspartners mee invulling geven aan de acties 

gezondheidsbevordering. De inventarisatie van huidige in uitvoering zijnde en mogelijke 

acties gezondheidsbevordering zijn onderdeel van de lokale nota.  

 

Op 6 oktober 2011 heeft het bestuur van het gezondheidscentrum de voornemens voor de 

toekomstige samenwerking in het nieuwe gezondheidscentrum gepresenteerd tijdens een 

goed bezochte kick off bijeenkomst met alle toekomstige bewoners van het nieuwe centrum 

in De Tuyter. Deze plannen passen helemaal in de uitgangspunten van de nota lokaal 

gezondheidsbeleid. Met de kwartiermaker en de coördinator zorggroepen van het nieuwe 

gezondheidscentrum zal intensief samengewerkt worden.  

 

2.3 Samen optrekken met inspraaktraject vanaf oktober 2011 

Vanaf september is besloten vanuit het college van B&W om beide beleidstrajecten voor 

inspraak samen te laten lopen. Doordat de organisaties op beide beleidsnota’s tegelijk 

konden reageren, was de tijdsinvestering minder en efficiënter. Dit geldt ook voor de 

ureninvestering van het ambtelijk apparaat. In plaats van vier bijeenkomsten zijn twee 

bijeenkomsten (organisaties en inwoners) georganiseerd. Daarnaast kon de gemeente 

hierdoor beter bepalen hoe de inzet op beide beleidsterreinen elkaar kan versterken.  
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Interactieve voorbereiding Concept beleidsnota Wmo en nota lokaal Gezondheidsbeleid  

 
Daarna zijn conceptnota’s opgesteld en vervolgens met partners besproken. De 
partneraanpak (co-maker) is een belangrijk onderdeel geweest in het inspraaktraject. Het 
doel van de aanpak is tweeledig: het versterken van het netwerk en het binden van partners 
aan onderdelen van het beleid. Die aanpak leidt ertoe dat een dragend netwerk ontstaat: 
partijen die zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor de gemaakte keuzes en 
beleidsrichtingen. Onder partner wordt verstaan een professionele ketenpartner.  

 
Het is daarbij cruciaal om de eigen kennisrijkdom van de gemeente in de gesprekken met 
partners te vergroten om tot samenwerking en vernieuwing te komen. Daarvoor is de 
gemeente met hen een oprechte dialoog aangegaan. Daarnaast vragen wij de partners hun 
kennis te delen over de mensen die dat niet goed zelf kenbaar kunnen maken. 

 
Met het aanspreken en organiseren van partners is niet alleen (inhoudelijke) kennis 
gemobiliseerd en is de positie van anderen ten opzichte van het onderwerp beter doorgrond 
(proces), maar is gelijk gebouwd aan het netwerk om waar dat nodig is tot uitvoering te 
komen. Bovendien heeft dit tot nieuwe inspiratie, energie en tot onverwachte nieuwe 
inzichten en (oplossings)richtingen geleid. 
 
Met diverse instellingen heeft de gemeente een partnergesprek gevoerd, te weten: 

• QuaWonen met Rita Schoen 

• Pameijer met Ruud van der Kind 

• Het Meldpunt met Leonie van der Hoek en Chris van Rijswijk  

• De Hoop met Erik Smit 

• Platform Plaatselijke Diaconieën met Tom Janse en Petra Cornet 

• De Zellingen (zorginstelling) met Frida van der Sloot 

• Parnassiabavogroep met Bert Mos 

• Seniorenplatform met Ger van der Kruijt 

• CJG met Bertine Spijkers en Jacqueline Lentink 

• Sportraad met Jocé Offerman (sportmakelaar) 

• MEE met Marijke Kruijt 

• Wmo beraad met Rob Thijssen en Aart Pool 

• Context met Maria Smedts  
 

Ter inzagelegging 

 

Beide nota’s hebben van 28 september tot 31 oktober 2011 ter inzage gelegen volgens de 

officiële regels. In deze periode was gelegenheid om schriftelijk te reageren op de 

conceptnota’s. De binnengekomen inspraakreacties zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2.  

 

Samenwerkingssessie professionals en inwonersmarkt 

 

Op woensdag 19 oktober 2011 is er een tweeledige sessie geweest: ’s middags een 

samenwerkingssessie voor professionals en ’s avonds een inwonersmarkt. 

  

In week 40 en 41 heeft in de IJssel en Lekstreek een oproep gestaan voor deelname aan de 

inwonersmarkt op 19 oktober 2011 in De Tuyter en is aankondiging gedaan van de ter 

inzage periode en mogelijkheden tot schriftelijke inspraak. Ook heeft een uitgebreide 

uitnodiging in de Klinker van oktober (nummer 4) gestaan. 
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De uitnodiging voor 19 oktober is ook per mail aan diverse partners gestuurd. Zij hebben een 

deel van de communicatie voor hun rekening genomen door het bericht door te sturen aan 

hun achterban. Daarmee is het succes van 19 oktober ook aan hen te danken. 

 

Daarnaast zijn flyers met een oproep tot deelname aan de markt op diverse locaties 

verspreid. Ook is tot die tijd de slapende gemeentelijke facebookpagina opnieuw geactiveerd 

en ingezet voor dit inspraaktraject. Daarnaast zijn via het gemeentelijke twitteraccount 

meerdere tweets uitgegaan met de oproep om mee te denken en te komen naar de 

inwonersmarkt.  

 

Mondelinge inspraak concept nota’s 

 

Van de bijeenkomst met de professionals is een officieel verslag gemaakt. De ingebrachte 

punten zijn opgenomen in het schematische overzicht van de binnengekomen inspraak 

(bijlagen 1 en 2).  

Ook van de inwonersmarkt is een formeel verslag gemaakt. De essentie daarvan is ook 

opgenomen in het schematische overzicht (bijlage 1 en 2). 

 

Schriftelijke inspraak 

 

Er zijn schriftelijke zienswijzen betreffende de concept beleidsnota Wmo en nota lokaal 

gezondheidsbeleid ontvangen. De reactie van het Wmo beraad en de reactie van het 

seniorenplatform zijn meegenomen in het totaal van alle inspraakreacties. Er zijn schriftelijke 

inspraakreacties ontvangen van diverse inwoners en instellingen. 

 

Raadpleging conceptbeleidsnota Wmo  

 

In het eerste deel van artikel 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt 

aangegeven dat voorafgaande aan het voorleggen van het beleidsplan aan de raad advies 

wordt gevraagd aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties 

van gebruikers van de Wmo (in de Krimpense context dus het Wmo beraad). 

 

Op 20 oktober heeft de gemeente in een vergadering van Wmo beraad de concept 

beleidsnota toegelicht. Het seniorenplatform heeft de nota’s in het overleg van 26 oktober 

besproken. Op 26 oktober 2011 is een schriftelijke reactie van het Wmo beraad en op 31 

oktober 2011 van het seniorenplatform ontvangen. 
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3. Wijzigingen beleidsnotitie vanuit inspraak en partnertraject 

 

Uit de partnergesprekken (co-makers) zijn enkele hoofdthema’s te onderscheiden, die 

meerdere keren terugkeren. Deze thema’s zijn op 19 oktober ’s middags verder besproken 

met Wmo- en gezondheidspartners en ’s avonds met inwoners.  

 

 

3.1 Toenemende druk op mantelzorgers en vrijwilligers  

De samenleving doet steeds meer beroep op familie, vrienden, buren en vrijwilligers voor 

allerlei zaken. Het gaat hier allemaal om onbetaalde zorg voor een naaste, meer dan 

incidenteel een handje helpen. Bij intensieve inzet kan het eigen leven van een mantelzorger 

in de knel raken. De gemeente heeft als aandachtspunt in het nieuwe beleid het voorkomen 

van overbelasting van mantelzorgers en passende inzet van vrijwilligers.  

 

Zowel de professionals als de inwoners herkennen de toenemende druk. Het is belangrijk 

dat hier aandacht voor is. Zeker als mensen ondanks hun eigen wens en wilskracht, toch het 

niet goed kunnen bolwerken. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle partners hun ogen en oren 

open houden. Als alles goed gaat is dat uitstekend, maar we kunnen gezamenlijk oren en 

ogen zijn en specifieke probleemsituaties proberen te signaleren en voorkomen dat zaken uit 

de hand lopen.    

 

  
 

 

 

3.2 Aanspreken op eigen kracht 

Een kern van het nieuwe beleid is de vraag om een andere houding van inwoners over hun 

eigen rol in de samenleving. De Krimpense visie op sociale samenhang en leefbaarheid: 

Prettig kunnen wonen en leven in je eigen sociale omgeving. Bewoners ervaren gedeelde 

normen, tonen betrokkenheid en verbondenheid en beleven een gevoel van onderlinge 

verbondenheid en betrokkenheid. 

 

De gemeente verwacht dat inwoners levensloopbestendig gedrag vertonen, zodat zij 

vroegtijdig kunnen inspringen op hun veranderende levensomstandigheden. Eigenlijk geldt 

over de gehele linie dat mensen worden aangesproken op hun eigen kracht. Dit betekent 

concreet: wie het kan doet het op eigen kracht waardoor een basisaanbod van voorzieningen  
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beschikbaar blijft voor degene die daarvan het meest afhankelijk zijn.  

 

Zowel inwoners als professionals erkennen de noodzaak om het beleid naar deze kant om te 

buigen. Maar dit is niet van vandaag op morgen bij alle inwoners doorgedrongen. Het is van 

afstand makkelijk gezegd, maar als mensen direct zelf te maken krijgen met een beroep op 

Wmo-middelen, denken zij daar al snel anders over. Veel voorzieningen voelen nog ‘ als 

recht hebben op’.  

 

Het vergt een mentaliteitsverandering waar alle partijen aan moeten meewerken in de 

komende jaren. Ook de positieve geluiden van inwonersinitiatieven dragen bij aan zo’n 

mentaliteitsverandering. De komende jaren is hier een actieve strategie/campagne voor 

nodig. 

 

 

3.3 Jeugd / jongeren actief betrekken 

De gemeente wil dat de jeugd actief wordt betrokken bij de samenleving. Er zijn al eerste 

stappen gezet, zoals www.jonginkrimpen.nl; het digitale platform voor en door jongeren. 

Jongeren hebben een plek en een stem binnen onze gemeente; actieve deelname door 

jongeren moet iets vanzelfsprekends worden.  

 

Jongeren lijken niet geïnteresseerd. Dit probleem lijkt volop aanwezig (net zoals elders in 

Nederland), maar klopt het wel? De overheersende stelling op 19 oktober is dat te weinig 

met jongeren zelf over zaken in gesprek wordt gegaan. Te veel ‘over’ jongeren in plaats van 

‘voor en door jongeren’ zelf. Hier ligt een taak voor alle partners om meer met jongeren 

samen op te pakken. Begin daarbij ook al op de basisscholen. In de komende beleidsperiode 

van 2012-2015 is werken ‘voor/door jongeren’ een belangrijk thema. 

 

 

  
 

 

3.4 Persoonlijke of gemeenschappelijke voorzieningen? 

De gemeente wil diegenen die gebruik (moeten) maken van Wmo-voorzieningen zoveel 

mogelijk ontzien. De gemeente krijgt steeds meer taken en moet het doen met minder geld. 

Toch willen we blijven inzetten op een voldoende en toegankelijk aanbod van collectieve 

voorzieningen. 

 

Dit is voor inwoners een lastige: van afstand zijn de gemeenschappelijke voorzieningen een 

prima insteek, maar als je er zelf mee te maken krijgt dan wil je graag eigen voorzieningen. 
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Het moet dan ook een goede balans worden tussen collectieve voorzieningen en maatwerk 

op individueel niveau, die samen zo slim en efficiënt mogelijk ingezet worden.  

Deze balans is ook de insteek van de professionals. Het blijft in het huidige werkveld wel 

zoeken naar de juiste vormen om die slimme effectieve situatie te bereiken. Dit is de opgave 

voor de komende jaren.  

 

 

3.5 Samen werken aan een gezonde Krimpense gemeenschap 

Er is een goed aanbod aan voorzieningen in Krimpen aan den IJssel ter ondersteuning van 

het gezond blijven. De insteek is nu dat de gemeente samen met alle betrokken partijen 

samenwerkt aan het in stand houden van dit aanbod. Afgestemd op de vraag van de 

Krimpense inwoners.  

 

 
 

 

 

De teksten van de conceptnota’s zijn aangepast op basis van de formele inspraakreacties,  

de gesprekken met partners en de bijeenkomsten op 19 oktober 2011. De specifieke 

wijzigingen zijn te lezen in de laatste kolom van bijlagen 1 en 2. 
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4. Conclusie  

 

In de periode van inspraak en uit de gesprekken met partners is gebleken dat iedereen het 

op hoofdlijnen eens is met de conceptnota’s. Op enkele punten is verduidelijking gevraagd of 

zijn kleine aanpassingen in de tekst (zie het vorige hoofdstuk) doorgevoerd.  

 

De reacties gingen meer over: goed beleid, hoe gaan we het nu realiseren. Hier vragen de 

partners om een actieve rol van de gemeente. Met name vanuit het overzicht kan de 

gemeente partijen bij elkaar brengen om slim en effectief zaken op elkaar af te stemmen. 

Ook richting de mentaliteitsverandering bij zowel inwoners als binnen de organisaties van de 

Wmo en gezondheidspartners kan de gemeente een stimulerende rol vervullen in de 

komende beleidsperiode. 

 

Door het opbouwende werk in het afgelopen jaar en de actieve partneraanpak (co-maker) in 

de laatste twee maanden is er energie ontstaan bij de partners. Het is nu aan de gemeente 

en de partners om deze positieve energie vast te houden. De partners vragen om 

netwerkmomenten, waarbij zij met elkaar kunnen spreken over de uitvoering van het beleid 

en daar gezamenlijk in optrekken. De partners kijken hiervoor naar de gemeente. Daarom 

gaat de gemeente jaarlijks een bijeenkomst organiseren en worden de co-

makersgesprekken voortgezet.  

 

Het college van B&W heeft aan alle procesverplichtingen in de wet met betrekking tot 

raadpleging en inspraak en de eigen inspraakverordening voldaan. Door het organiseren van 

diverse bijeenkomsten is het college verder gegaan dan de wettelijke verplichtingen. Hier is 

bewust voor gekozen. De uitvoering van het Wmo-beleidsnota en nota Lokaal 

gezondheidsbeleid kan niet alleen door de gemeente worden gedaan.  

 

Veel van de uitvoering zal plaatsvinden door gesubsidieerde instellingen, contractpartijen, 

vrijwilligersorganisaties, gezondheidscentrum en de kerken. Het vooraf overeenstemming 

hebben over doelstellingen en actiepunten is van belang voor een adequate uitvoering van 

alle genoemde acties.  

 

 


