
 

 

 
 
 
 
 

MEMO aan Raad 
 
 
Aan : De raad van gemeente Noordoostpolder 
 
Van : College B&W (Portefeuillehouder: Marian Uitdewilligen) 
 
Datum : 4 februari 2021 
 
Onderwerp : Procesvoorstel deelplan Wmo/volksgezondheid en deelplan Minima 
 
 

 
Inleiding 

Op 25 januari 2021 heeft u het overkoepelend beleidsplan sociaal domein vastgesteld. Dit 
overkoepelende beleidsplan concretiseren we in het deelplan Wmo/volksgezondheid en het deelplan 
Minima. Afgesproken is dat u in Q2 besluit over deze beide deelplannen.  
In dit voorstel informeren wij u over het vervolgproces en de planning van het deelplan 
Wmo/volksgezondheid en het deelplan Minima.  
Het proces deelplan Participatie is gaande en wordt ter besluitvorming voorgelegd in Q1. 
 

Wat gaan we doen? 
In het overkoepelende beleidsplan sociaal domein 2021 staan de leidende principes

1
 met daarbij 

behorende richtinggevende doelen. In de beide deelplannen worden deze richtinggevende doelen 
uitgewerkt en geconcretiseerd in resultaten en maatregelen voor de beleidsterreinen Wmo, 
volksgezondheid en minima. Deze resultaten en maatregelen passen bij de kaders

2
 die staan in de 

vastgestelde Perspectiefnota 2021 – 2024. 
 
We maken één deelplan Wmo/volksgezondheid 

Wmo en volksgezondheid hebben grote raakvlakken op inhoud. Het zijn als het ware twee met elkaar 
communicerende vaten met als overstijgend doel het bevorderen van de kwaliteit van leven van 
burgers. Daarom maken we één deelplan voor Wmo/volksgezondheid. 
 
De processen van de deelplannen Wmo/volksgezondheid en minima lopen synchroon 

Voor Wmo, volksgezondheid en minimabeleid gaat het erom dat inwoners zelfredzaam zijn en zo lang 
als mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Beide deelplannen staan voor besluitvorming in 
Q2 op de agenda. Omdat er overlap is op zowel inhoud als proces, is besloten om het proces 
gezamenlijk op te pakken. Zo zorgen we voor samenhang en integraal beleid. Het betekent dat de 
twee deelplannen tegelijk worden geagendeerd in commissie en raad. We zorgen dat er voldoende 
tijd en aandacht is voor de beide deelplannen. 
 
Taakstelling Wmo/volksgezondheid en minima 
Vanuit het project ‘Grip op het sociaal domein’ is gekozen voor de koers: ‘Afremmen van de groei en 
het stabiliseren van de uitgaven’. Deze koers resulteert in een taakstelling, die is vastgesteld in de 
perspectiefnota 2021 – 2024 en de begroting 2021. Bij de Wmo/volksgezondheid is deze taakstelling 
in totaal 430.000 voor maatwerk en toegang en 300.000 voor preventie. Voor Minima geldt een 
taakstelling van 80.000 euro. 
 

                                                   
1  Leidende principes: iedereen doet mee; voorkomen staat voorop; passende ondersteuning voor wie  dat 

nodig heeft; financieel houdbaar stelsel. 
2
  Kaders: versterken eigen kracht; versterken gemeentelijke regie; naar een overzichtelijk zorglandschap; 

 resultaatgericht werken; financieel kader 
 



 

 

Deze taakstelling Wmo/volksgezondheid en Minima is lokaal en kan onder invloed van landelijke 
ontwikkelingen veranderen.  
 
Welke stappen zien we voor ons? 
1. Procesvoorstel ontwikkeling deelplan Wmo/volksgezondheid en het deelplan Minima. 
2. Beeldvormende bijeenkomst met de commissie Samenlevingszaken (hierna: SLZ). SLZ wordt 

geïnformeerd over de stand van zaken ontwikkeling  van de beide deelplannen en de input van 
het participatietraject . Daarnaast wordt SLZ gevraagd om inhoudelijke input op resultaten en 
beoogde maatregelen voor Wmo, volksgezondheid en minima en wat de gevolgen zijn van de 
maatregelen voor inwoners, maatschappelijke partners. En wat de raad wil bereiken. 

3. Oordeelsvorming deelplan Wmo/volksgezondheid en het deelplan minima door SLZ. 
4. Besluitvorming deelplan Wmo/volksgezondheid en het deelplan minima door de raad. 
 

Planning 

Mijlpalen Wat Wie Wanneer 

 Beleidsplan sociaal domein 2.0* Raad 25 januari 2021 

 Procesvoorstel deelplannen  Raad 4 februari 2021 

 Strategische Raadsagenda 

Thema Ouderen 

Commissie SLZ 10 februari 2021 

 Concept resultaten en 

maatregelen deelplannen 

bespreken (presentatie) 

Participatieraad  15 maart 2021 

 Uitvoeringsplan afremmen van de 

groei en stabiliseren van de 

uitgaven* 

College Q1 

 Beeldvormende bijeenkomst Commissie SLZ 19 april 2021 

 Adviesgesprek over deelplannen  Participatieraad 17 Mei 2021 

 Schriftelijk advies op deelplannen 

aan college 

Participatieraad Juni 2021 

Mijlpaal 2 Behandeling deelplannen College 6 juli 2021  

 Behandeling deelplannen 

(oordeelsvormend) 

Commissie SLZ 30 augutus 2021 

Mijlpaal 3 Behandeling definitief 

deelplannen (besluitvormend) 

Raad 13 september 

2021** 

* Roze gearceerd: dit zijn randvoorwaarden bij de ontwikkeling van de beide deelplannen 

** De oorspronkelijke planning van de behandeling in de raad stond op 5 juli. In verband met 
behandeling Perspectiefnota en de Jaarrekening geeft de griffie aan dat 5 juli niet wenselijk is voor 
de behandeling van de deelplannen. Daarom schuift deze datum op naar september. 
NB: planning schuift op wanneer er op onderdelen vertraging plaatsvindt. 
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