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INHOUD VOORSTEL
Kennisneming van het Onderzoeksrapport Wmo Algemene voorzieningen/Inwonerspanel “Rheden
Spreekt” en bijbehorend memo.
1 Wat is de aanleiding?
In bijgaand onderzoeksrapport van Moventem vindt u de resultaten van het onderzoek naar mantelzorg,
vrijwilligerswerk, leefbare omgeving en ondersteuning voor (kwetsbare) inwoners binnen de gemeente
Rheden. Het onderzoek is in december 2015 en januari 2016 uitgevoerd.
De rapportage geeft een nulmeting weer. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezegging die in de
programmabegroting staat opgenomen in het kader van de algemene voorzieningen van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de volgende drie doelen:
1. Wij zorgen voor leefbare dorpen, wijken en buurten.
2. Wij ondersteunen onze mantelzorgers en vrijwilligers.
3. Wij zorgen voor een goed afgestemd, goed toegankelijk, pakket van algemene voorzieningen.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015;

Meerjarenbeleidskader Wmo 2013-2016 “Kantelen is een werkwoord”, incl. het aanvullende
Addendum 2015;

Preventienota “Voorkomen is beter dan genezen”.
3 Wat willen wij bereiken?
Ten eerste willen wij invulling geven aan onze wettelijke taak in het kader van de Wmo.
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning
aan burgers die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat tot participatie vanuit de
kaders van het meerjarenbeleidsplan Wmo 2013-2016. Deze kaders staan voor goedkoopst adequaat,
lokaal waar het lokaal kan, informeel voor formeel en aansluiten bij lokale aanbod dat zich bewezen
heeft. Dit is vertaald in een pakket algemene voorzieningen volgens het uitgangspunt dat een goed
pakket van algemene (informele) voorzieningen zorgt voor minder gebruik van maatwerkvoorzieningen.
Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de noodzakelijke extra accenten voor de toekomst aangaande
mantelzorg, vrijwilligerswerk, leefbare omgeving en ondersteuning voor (kwetsbare) inwoners. In de
memo Onderzoeksrapport Wmo Algemene voorzieningen treft u per onderdeel de vertaalslag van de
inzichten die dit eerste onderzoek heeft opgeleverd en de gewenste aanpassingen van de (huidige)
voorzieningen/inzet.
Daarmee komen we op ons tweede doelstelling: het leveren van input voor het nieuwe
meerjarenbeleidskader voor het Sociale Domein.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
De resultaten en inzichten van het onderzoeksrapport worden -binnen de bestaande beleidskaders –
verwerkt in de uitvoering.
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5 Wat gaat het kosten?
N.v.t.
6 Wat zijn de risico’s?
N.v.t.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
N.v.t.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
- Rapportage en bijbehorend memo ter kennisname naar:

Adviesraad Sociaal Domein;

Gemeenteraad
- Rapportage ter kennisname naar:

Deelnemers Inwonerspanel, met verwijzing naar rheden.nl/organisatie en bestuur
- Persbericht streekkrant
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Eind 2016/begin 2017 wordt er opnieuw een enquête afgenomen aangaande Wmo algemene
voorzieningen in de gemeente Rheden.
De Steeg,
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