
 

 

 
 
 
 
 
 

Emmeloord, 13 juli 2021. 
 
 
Onderwerp 
Deelplan Wet maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. Het ‘Deelplan Wmo en Volksgezondheid 2.0’ vast te stellen en daarmee het ‘Deelplan Wmo 
2015-2018’ en het ‘Deelplan Volksgezondheid 2015-2018’ in te trekken; 

2. Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad Sociaal Domein en de reactie van het 
college op dit advies.  

 
Doelstelling 
Met dit deelplan leggen we onze beleidslijnen voor de doelgroep Wmo en Volksgezondheid voor de 
komende jaren vast. De in het overkoepelende beleidsplan sociaal domein geformuleerde leidende 
principes en kaders zijn hierbij het uitgangspunt.  
 
Beleidsreferentie 

- Het beleidsplan sociaal domein ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’ 

- De Perspectiefnota 2021-2024 

- Uitvoeringsplan “Grip Op Sociaal Domein” 
 
Inleiding 
Op 25 januari 2021 stelde u het beleidsplan sociaal domein ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’ vast.  
Binnen het brede sociaal domein voeren we het gemeentelijk Wmo- en Volksgezondheid beleid uit. In 
het beleidsplan sociaal domein is aangegeven dat het beleid voor Wmo en Volksgezondheid 
geactualiseerd wordt in een deelplan. Met dit beleid willen we inwoners passende ondersteuning 
geven wanneer nodig. Daarmee streven we naar meer zelfredzame en gezonde inwoners In dit plan 
zijn onze visie, gestelde kaders en richtinggevende doelen uit het overkoepelende beleidsplan sociaal 
domein verder uitgewerkt.  
 
Argumenten 
1.1.  De leidende principes en kaders van het beleidsplan sociaal domein zijn uitgangspunt en 

hierin verwerkt 
We willen dat alle inwoners kunnen deelnemen aan onze samenleving. Inwoners die dat nodig 
hebben worden passend ondersteund. Wij bevorderen en stimuleren een gezonde leefstijl en 
anticiperen op het langer gezond thuis wonen van ouderen. Ook ondersteunen wij kwetsbare 
inwoners met complexe problematiek waar nodig. De vastgestelde kaders uit het beleidsplan 
sociaal domein hebben we toegepast op het Wmo- en Volksgezondheidsbeleid. Deze kaders 
zijn:  

 Versterken eigen verantwoordelijkheid van inwoners; 

 Versterken gemeentelijke regie; 

 Naar een overzichtelijk zorglandschap; 

 Resultaatgericht werken en Financieel kader. 
 
1.2.  De richtinggevende doelen uit het beleidsplan sociaal domein zijn hierin uitgewerkt 

In dit deelplan zijn de richtinggevende doelen uit het beleidsplan sociaal domein uitgewerkt.  
Samengevat beogen we de volgende resultaten:  



 

 

 

 Inwoners zijn zelfredzaam. 

 Inwoners hebben een gezonde leefstijl.  

 Ouderen zijn goed voorbereid op langer gezond en zelfstandig wonen.  

 Een toekomstbestendige gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland.   

 Mantelzorgers en vrijwilligers zijn ondersteund. 

 Inwoners die dat nodig hebben zijn passend ondersteund. 

 Inwoners met complexe problematiek krijgen passende ondersteuning. 

 Een effectieve beschermingsketen bij de aanpak van huiselijk geweld. 

 Wij houden toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid. 

 Het WMO- en Volksgezondheidbeleid past binnen de financiële kaders. 
 

Maatregelen zijn opgenomen om de resultaten te bereiken. 
 
2.1. We hebben het advies van de Participatieraad Sociaal Domein meegenomen  

De Participatieraad Sociaal Domein is bij het proces van totstandkoming van het deelplan 
betrokken. Op 4 juni 2021 heeft de Participatieraad advies uitgebracht. Voor dit advies en 
onze reactie hierop verwijzen we naar bijlage 2 en 3. 
 

Kanttekeningen 
1.1  De praktijk moet leren of we de beoogde resultaten behalen 

We monitoren of we de doelstellingen van dit deelplan behalen. En ook monitoren we of dit 
uiteindelijk bijdraagt aan een financieel houdbaar stelsel voor het sociaal domein. Waar nodig 
stellen we bij. 
 

Planning/uitvoering 
Na vaststelling van dit deelplan worden benodigde maatregelen en/of aanpassingen in de uitvoering 
doorgevoerd of meegenomen in het traject Uitvoeringsplan ‘Grip op het sociaal domein’. Op 
onderdelen worden deze, waar nodig, uitgewerkt in de verordening, besluit en beleidsregels. 
 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Deelplan Wmo en Volksgezondheid 2.0 (Libernr. ZS00261774) 
Bijlage 2: Advies van de Participatieraad Sociaal Domein (Libernr. ZS00261457) 
Bijlage 3: Brief naar Participatieraad Sociaal Domein (Libernr. ZS00261455) 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder :  
Steller :   



 

 

 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2021, no. 21.0004280; 
 
 

B E S L U I T: 
 

1. Het ‘Deelplan Wmo en Volksgezondheid 2.0’ vast te stellen en daarmee het ‘Deelplan Wmo 
2015-2018’ en het ‘Deelplan Volksgezondheid 2015-2018’ in te trekken; 

2. Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad Sociaal Domein en de reactie van het 
college op dit advies.  

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 13 september 2021. 
De griffier,             de voorzitter, 
 
 


