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Agendapunt : 5. 
Voorstelnummer : 12-81 
Raadsvergadering : 9 december 2010 
Naam opsteller : Martine Helmstrijd 
Informatie op te vragen bij : Martine Helmstrijd 
Portefeuillehouders : Janina Luttik-Swart 
 
Onderwerp:  Uitwerking motie ‘Wmo-prestatievelden’ (1 juli 2010) 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  - Vaststellen dat de wijze van verantwoording zoals aangegeven in bijlage 1 
voldoet aan de strekking van de motie ‘Wmo-prestatievelden’. 

- Vaststellen dat het verantwoorden op deze wijze ingaat rond de behandeling 
van de voorjaarsnota 2011. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
In de motie ‘Wmo-prestatievelden’ die uw raad op 1 juli 2010 heeft aangenomen, draagt u 
het college op om vanaf de voorjaarsnota van 2011 alle Wmo-prestatievelden afzonderlijk 
op te nemen in de voorjaarsnota, begroting en jaarrekening, met vermelding van de doelen, 
doelgroepen en bedragen.  
 
Aangezien de Wmo verbonden is met veel gemeentelijke beleidsterreinen, betekent uitwer-
king van de motie een radicale wijziging van de opbouw van de voorjaarsnota, begroting en 
jaarrekening, met als gevolg dat deze niet langer aansluit bij de indeling van de ambtelijke 
organisatie. Doordat het aantal verbonden beleidsterreinen niet gelijkmatig verdeeld is over 
het aantal prestatievelden, leidt aanpassen bovendien tot een onevenwichtige opbouw van 
genoemde documenten. Concluderend is het de vraag of het wenselijk is om daadwerkelijk 
tot het omvormen van de voorjaarsnota, begroting en jaarrekening over te gaan. 
 
Afgaande op de genoemde overwegingen in de motie, waarin u het belang aangeeft van het 
hebben van inzicht in de doelgroepen, doelstellingen, producten en kosten per prestatieveld, 
stelt het college u voor om u jaarlijks te informeren door middel van een overzicht, naar 
voorbeeld van pagina 11 van bijlage 1.   
 
In dit overzicht is af te lezen welke producten de gemeente bij welke partij, tegen welke prijs, 
voor welke doelgroep en met welk doel inkoopt/levert. Op deze manier krijgt u volledig 
inzicht in (de kosten van) de producten die in opdracht van de gemeente in het kader van de 
Wmo worden uitgevoerd.  
  

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Indien de raad besluit in te stemmen met het voorstel voor uitwerking van de motie, zoals 
opgenomen in de memo ‘voortgang van uitwerking Wmo-prestatievelden’(1 juli 2010)’ zal 
het college van start gaan met het gemeentebreed invullen van de overzichten voor alle 
negen prestatievelden van de Wmo.  
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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? 
 
N.v.t. 

 

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? 
 
Het college streeft ernaar om u rond behandeling van de voorjaarsnota 2011 voor het eerst 
van een overzicht per prestatieveld te kunnen voorzien. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Er zijn met dit voorstel geen middelen gemoeid. 
 

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

Omdat er op deze manier tegemoet wordt gekomen aan het verzoek van de raad om inzicht 
te krijgen in de doelgroepen, doelstellingen, producten en kosten per prestatieveld, zonder 
dat de voorjaarsnota, begroting en jaarrekening radicaal te hoeven worden omgevormd. 
 
 
Bijlagen:   
-  Notitie ‘Uitwerking motie ‘Wmo-prestatievelden’ (1 juli 2010)’ 

 
 
Bergen, 2 november 2010 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


