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Geachte leden van het College van burgemeester en wethouders, 

 
 

Op 23 april jl. is ons, ParticipatieRaad Maasdriel, via mail om advies gevraagd 
met betrekking tot uitstel  van het nieuwe Wmo-beleidsplan. Bijgevoegd aan 
de mail is een brief van 23 maart jl. waarmee het College van B&W de 

Participatieraad advies vraagt over het voorstel de herijking en vaststelling 

van het Wmo‑beleid te verschuiven naar 2013, zodat de verschillende 

wetswijzigingen in het nieuwe Wmo‑beleid kunnen worden meegenomen. 

Meer concreet stelt het college voor om de werking van het huidige Wmo-
beleidsplan te verlengen tot 31-12-2013. Daartoe worden 2 argumenten 

genoemd: 1) het voorkomen dat initiatieven los van elkaar plaatsvinden en 

daarmee samenhangend Wmo‑beleid in de weg staan (bedoeld worden de 

mogelijke invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 

2013, en de wijzigingen in verband met de jeugdzorg); 2) het voorkomen dat 

het Wmo‑beleid in korte tijd tweemaal wordt vastgesteld.De ParticipatieRaad 

Maasdriel heeft begrip voor uw voorstel en voor de onderliggende 

argumentatie, zoals verwoord in uw brief van 23 maart 2012. Daarbij gaat hij 
ervan uit dat dit voorstel geen juridische implicaties heeft, ook niet voor de 

huidige Wmo‑cliënten. De Participatieraad stelt voor dat de gemeente bij de 

VNG navraagt of verlenging van het huidige Wmo-beleidsplan geen probleem 
is. 

De Participatieraad schat in dat de recent gewijzigde politieke context op 
nationaal niveau (demissionair kabinet) ertoe kan leiden dat voorgenomen 

wijzigingen met betrekking tot de Wwnv, de jeugdzorg, alsook met 

betrekking tot de overheveling van AWBZ‑aanspraken naar de Wmo, ofwel 

flink worden uitgesteld ofwel niet doorgaan. Volgens hem biedt dit een extra 

argument om te streven naar en te werken aan een nieuw Wmo‑beleidsplan 

dat ingaat per begin 2014. Uitstel van een nieuw Wmo-beleidsplan biedt 
volgens de Participatieraad mogelijkheden aan de gemeente om: 

- de Participatieraad meer en beter te informeren over het huidige Wmo-
beleid, en over de verdere uitvoering en uitwerking van dat beleid in de rest 

van 2012 en 2013. Die informatie kan de Participatieraad benutten om 
eventueel met adviezen uit eigen beweging te komen; 

- de Participatieraad tijdig te betrekken bij de evaluatie van het huidige 
Wmo-beleidsplan, zodat hij ook van dienst kan zijn bij het opstellen van een 

nieuw beleidsplan dat per 1 janauri 2014 in werking treedt. 
 

 



In de veronderstelling dat het College van B&W met beide laatstgenoemde 

punten akkoord gaat, stemt de Participatieraad in met het voorstel de 

herijking en vaststelling van het Wmo‑beleid te verschuiven naar 2013. 

 

Namens de participatieraad Maasdriel, 
 

José Veen- Roelofs, 
secretaris. 

 
 

 


