
     
 
Agendapunt :  9. 
Voorstelnummer :  02-12 
Raadsvergadering : 24 februari 2009 
Naam opsteller : Martine Helmstrijd  
Informatie op te vragen bij : 121 
Portefeuillehouders : Else Trap 
 
Onderwerp:  Beleidsnota Individuele Maatschappelijke Ondersteuning 2009 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. De ‘Beleidsnota Individuele Maatschappelijke Ondersteuning - 

gemeente Bergen 2009’ vast te stellen; 
2. De ‘Verordening Individuele Maatschappelijke Ondersteuning - 

gemeente Bergen 2009’ vast te stellen. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Het betreft het verzoek aan de Raad om de ‘Beleidsnota Individuele Maatschappelijke 
Ondersteuning - Bergen 2009’ (hierna: beleidsnota) en de daarbij behorende bijlagen vast 
te stellen.  
In de beleidsnota zijn verschillende documenten gebundeld. De hoofdtekst is een korte 
weergave van de belangrijkste punten uit het beleid en de wijzigingen ten opzichte van de 
‘Beleidsnota Individuele Maatschappelijke Ondersteuning – gemeente Bergen 2008’. 
Daarachter zijn nieuwe versies van officiële documenten opgenomen:  
- de ‘Verordening Individuele Maatschappelijke Ondersteuning - gemeente Bergen 2009’ 

(hierna: verordening) + toelichting;  
- het ‘Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning - gemeente Bergen 2009’ 

(hierna: besluit imo) + toelichting; 
- de beleidsregels ‘gebruikelijke zorg’, ‘indicatie hulp bij het huishouden’ en 

‘woonvoorzieningen’ (hierna: beleidsregels).  
 
De vaststelling van het besluit imo en de beleidsregels is een bevoegdheid van het College 
en kan, omdat ze afgeleid zijn van de hoofdtekst van de beleidsnota en de verordening, pas 
plaatsvinden, wanneer de Raad laatstgenoemde stukken heeft vastgesteld. 
 
De vaststellingsprocedure van de beleidsnota ziet er als volgt uit: 
1 Instemmen College met beleidsnota ter verdere besluitvorming  
2 Instemmen ARC met hoofdtekst van beleidsnota en verordening ter verdere besluitvorming 
3  Vaststellen hoofdtekst van beleidsnota en verordening door Raad 
4 Vaststellen besluit imo en beleidsregels door College 

 
Het individuele beleid is gecompliceerde en veelomvattende materie. De feitelijke 
besluitvorming die nu voorligt gaat echter om de veranderingen ten opzichte van het 
bestaande beleid in 2008. Het aantal wijzigingen is beperkt en is per onderwerp 
uitgeschreven in de hoofdtekst van de beleidsnota. 
 
Met de jurist van de gemeente is afgestemd dat de beleidsnota niet ter inspraak hoeft te 
worden gelegd, omdat de wijzigingen ten opzichte van de beleidsnota 2008 de burger 
slechts ten goede komen. 
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Op dit moment zitten we in stap 3 van de vaststellingsprocedure. 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als de Raad ‘ja’ zegt, is het uitvoeringsbeleid 2009, voor wat betreft de ‘toegang’ tot de 
individuele maatschappelijke voorzieningen via het ZorgPlusLoket binnen de Wmo in 
Bergen, vastgesteld.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
  kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Alle burgers die aanspraak (willen) maken op een individuele maatschappelijke voorziening 
hebben met de beslissing van de Raad van doen. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
N.v.t. 

 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
De beleidsnota wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 vastgesteld. De Raad 
wordt via de rapportages uit de budgetcyclus geïnformeerd over het aantal aanvragen en 
toekenningen voor individuele voorzieningen en de financiële stand. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Dekking voor de kosten voor de individuele verstrekkingen 2009 wordt gevonden in de 
Wmo-budgetten, zoals opgenomen in de begroting 2009.  
 
De individuele Wmo-verstrekkingen hebben het karakter van een open einde regeling. Een 
toename van de vraag naar individuele verstrekkingen is een risico voor de gemeente. 
 
Omdat het op dit moment nog moeilijk in te schatten is hoe de open einde regeling van de 
individuele verstrekkingen zich in de komende jaren zal ontwikkelen, wordt in de ‘Nota  
Reserve en Voorzieningen 2008’, die in het voorjaar 2009 aan de Raad ter besluitvorming 
wordt voorgelegd, voorgesteld om voor de uitvoering van de Wmo een reserve in te stellen. 
Dit is overeenkomstig het door de Raad ingebrachte en aangenomen amendement (nummer 
6 van 13 november 2007).  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Met de vaststelling van de beleidsnota wordt de juridische basis gelegd voor de uitvoering 
van het gemeentelijk beleid voor individuele voorzieningen in 2009. 

 
 

Bergen,  20 januari 2009 
  
College van Bergen 
 
 
 
 
R. Groninger,     drs. H. Hafkamp, 
Secretaris      burgemeester 


