
 

Aan: Agendacommissie 
Aanleveren via: griffie@papendrecht.nl  
 

Toelichting agendapunt voor agendacommissie en publicatie 

Onderwerp: Herijking WMO  
 

 

 
Inleiding 
Dit agendapunt betreft een beeldvormende sessie over de herijking van de WMO. We nemen de raad 
mee in het proces van de herijking en de inhoud van de WMO. Deze sessie is voorbereidend op een 
vervolgsessie om meer oordeelsvormend te spreken over de keuzes die de raad wil maken in de 
ondersteuning van de WMO, op basis van lokale wensen voor onze inwoners. Als bijlage wordt een 
startnotitie meegezonden, opgesteld door de Sociale Dienst Drechtsteden en de ambtenaren van de 
Drechtstedengemeenten. Hierin wordt meer inzicht gegeven in de onderwerpen en hoe deze bijgesteld 
kunnen worden.  
 
Achtergrond 
Sinds 2022 is in de plaats van de gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, de Gemeenschappelijke 
Regeling Sociaal (GRS) ingericht. Doel van de GRS is om beleid meer integraal op te stellen en het 
primaat voor besluitvorming terug te leggen bij de gemeenteraad en colleges van elke gemeente. De 
lokale raden gaan weer over het stellen van de financiële en beleidsmatige kaders van verschillende 
regelingen. Er is meer ruimte is voor inbreng van lokale wensen op basis van wat er lokaal speelt. Om 
hieraan tegemoet te komen worden momenteel het minimabeleid, het beleid op het terrein van de 
WMO-maatwerkvoorzieningen en de participatiewet tegen het licht gehouden.  
 
Het proces verder 
De herijking van de WMO-maatwerkvoorzieningen is de tweede herijking die nu loopt naast herijking 
minimabeleid (1) en de herijking participatiewet (3).  
 
Op de startnotitie die nu voorligt zal een vervolgnotitie komen die in later stadium in een 
oordeelsvormende sessie in de commissie Samenleving van uw raad wordt voorgelegd. Op dat moment 
vragen we de raad om waar mogelijk al richting aan te geven op de onderwerpen, en de wensen die zij 
hebben kenbaar te maken.  
 
Tot slot volgt er een concreet voorstel namens het college, voor bespreking en gezamenlijke 
besluitvorming. Voor lokale maatwerkwensen die erg afwijken van de 'gemene deler' binnen de 
Drechtsteden zal een uitvoeringstoets gedaan kunnen worden om te zien wat de impact is op de 
uitvoering en financiën. Hierna zullen de uiteindelijke besluiten verwerkt worden in de lokale 
regelgeving.   
 
Opzet 
Er zal een presentatie gegeven worden over de inhoud van de WMO-onderwerpen die voor herijking in 
aanmerking komen. Deze wordt gehouden door beleidsadviseur vanuit de gemeente Papendrecht 
waarbij ondersteuning is vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden. Uiteraard is hierbij de gelegenheid tot 
het stellen van vragen naar aanleiding van de presentatie. 
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Datum:  
24 november 2022. 
 
Tijdsduur:  
35 minuten. 
 

Presentatie verzorgd door ambtenaar 
Papendrecht 

20 minuten 

Gelegenheid voor stellen vragen n.a.v. 
presentatie 

10 minuten 

Uitloop en afsluiting  5 minuten 

 
Bijlagen 
- Startnotitie Herijking WMO; 
- Presentatie beeldvormende sessie. 

 

Aanvullende informatie voor agendacommissie 

Is er een deadline?  
Voor het kerstreces. 
 

Openbaarheid 
Ja. 
  

AANWEZIGEN 

Ambtelijk (wie aanwezig en welke rol) 
- Dorien van Petersen (beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Papendrecht), 
spreker 
 

Externe deskundigen, inclusief rol bij het agendapunt: 
- Deskundige m.b.t. WMO, Sociale Dienst Drechtsteden voor vragen en verduidelijking indien nodig 
(naam, nader te bepalen) 
 

Verwacht je insprekers? Nee 

Agendering college gepland op: n.v.t.  

 


