
Wethouder Korrel aan het woord: <invoegen foto Rineke>?

Met gepaste trots presenteer ik u het eerste en tevens laatste geactualiseerde 
Beleidsplan Wmo. De komende jaren wordt toegewerkt naar een integrale visie voor het 
sociaal domein. Voor nu betekent dit dat we ons nog richten op het onderdeel Wmo. 
Uiteraard is hierin ook de samenhang met de andere beleidsterreinen binnen het sociaal 
domein meegenomen. 

Beginnend met een terugblik: De hervorming van de langdurige zorg in 2015 heeft 
nieuwe uitdagingen met zich meegebracht. Mensen wonen langer zelfstandig thuis en 
doen daardoor een groter beroep op gemeenten. De belasting van mantelzorgers stijgt, 
het vinden van vrijwilligers wordt steeds lastiger en eenzaamheid is aanwezig onder alle 
leeftijdsgroepen. 

Eén van de uitgangspunten in het coalitieakkoord is dat iedereen actief kan deelnemen 
aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Actieve deelname 
aan de samenleving uit zich onder andere in actief verenigingsleven. Het college vindt 
het stimuleren van ondersteunen van vrijwilligerswerk belangrijk. Gelukkig is de 
vrijwilligersbereidheid hoog in Ouder-Amstel. 

Actieve deelname aan onze samenleving helpt ook bij het tegengaan van eenzaamheid. 
'Dé eenzaamheid oplossen kan niemand, maar iedereen kan wel iemands eenzaamheid 
doorbreken’ is een uitspraak uit het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’. 
Doel van het programma is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken door 
te streven naar een lokale aanpak en coalitie in elke gemeente. Vanuit dit 
actieprogramma worden gemeenten ondersteunt bij het (verder) vormgeven van een 
lokale aanpak/coalitie.' Het landelijk actieprogramma sluit goed aan bij de ambities van 
het huidige college als het gaat om de aanpak tegen eenzaamheid in onze gemeente. 

Verschillende bronnen laten zien dat wat we doen goed is. Zo is het percentage inwoners 
dat gevoelens van eenzaamheid heeft afgenomen en de vrijwilligersbereidheid gestegen. 
Ook het percentage inwoners dat zich belemmerd voelt in haar dagelijkse activiteiten 
door het geven van zorg aan een naaste (mantelzorg) is gedaald. De resultaten uit het 
jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wmo laten zien dat we het in vergelijking met andere 
gemeenten in Nederland erg goed doen. Dit bevestigd dat het Wmo-beleid wel degelijk 
bijdraagt. 

Inwoners dienen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving toegang te kunnen krijgen 
tot de verschillende vormen van ondersteuning. Het Zorgadviespunt kan onze inwoners 
vanuit beide dorpskernen informatie en advies geven over een breed palet aan 
zorgvragen. De gemeente heeft verschillende aanbieders gecontracteerd die de zorg ook 
in de nabijheid kunnen leveren. 

Er zijn tal van ontwikkelingen waar we als gemeente in een beleidsperiode mee te maken 
krijgen. De kracht van het Beleidsplan Wmo 2020-2025 is dat de daarin gestelde kaders 
ruimte geven om mee te bewegen met dergelijke ontwikkelingen. 

Ik kijk dan ook met vertrouwen tegemoet naar de komende beleidsperiode.

Wethouder Rineke Korrel


