
                                                        

 

   

amendement 

 

Onderwerp:  benadering uitgangspunten WMO 

  

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 11 september 2014,  

 

 

Overwegende dat: 
• De nadruk in het beleidsplan WMO 2015 – 2016 op punten niet op ‘mensen’ maar op ‘geld’ 

ligt, 

• Het WMO beleidsplan 2015 – 2016 in samenwerking met de gemeenten Leudal en 

Nederweert tot stand is gekomen maar de eruit voort te vloeien verordening de gemeente 

ruimte biedt om op punten voor een andere invulling te kiezen,  

• Ook het coalitieprogramma 2014 – 2018 deze ruimte biedt; ‘Dit doen we samen met 

onze buurgemeenten in het samenwerkingsverband ML-West, maar de lokale 

kleur zal daarin niet ontbreken,’1  

• In het WMO beleidsplan de letterlijke zin staat ‘Uitvoering van de drie decentralisaties 

op 01-01-2015 plaats vindt binnen het budget dat het rijk daarvoor beschikbaar 

stelt.’2 Terwijl in het coalitieprogramma de letterlijke tekst staat ‘Voor wat betreft de 

financiering van de drie decentralisaties is het beschikbare budget van het Rijk het 

vertrekpunt. Indien hiermee niet aan iedereen de ondersteuning kan worden 

geboden die wel noodzakelijk is, wordt de reserve ‘Sociaal Maatschappelijke 

doelen’ ingezet, als geoormerkte reserve binnen de Algemene Reserve. Als dit niet 

voldoende is zullen andere middelen worden ingezet die niet drukken op de 

begroting,’3 wat niet in samenspraak met elkaar is. 

 

Voegt aan het beleidsplan Wmo achter hoofdstuk 6 het volgende addendum voor de gemeente 

Weert toe: 

 

“Addendum gemeente Weert 

In de Wmo-verordening van de gemeente Weert zal er in letter en daad op gelet worden 

dat de mens altijd uitganspunt zal zijn van beleid. De Wmo-verordening  van de gemeente 

Weert dient op alle punten in overeenstemming te zijn met het coalitieprogramma, 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Fractie SP,   

 

                    

 

J. Goubet 

 

                                       
1 en 3 Coalieakkoord gemeente Weert raadsperiode 2014 – 2018 ‘Met iedereen aan boord... verder!’, pagina 13. 

2 Beleidsplan Wmo regio Midden-Limburg West ‘klaar voor de start’ 2015-2016 (vs 23-7-2014), pagina 8. 


