
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Knelpunten in goede uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Valkenburg 
aan de Geul” 
 
De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft de uitvoering van de sinds 2007 van kracht zijnde 

Wet maatschappelijke ondersteuning in goede banen geleid. Maar tegelijkertijd kent de 

uitvoering van deze wet voor Valkenburg aan de Geul grote onzekerheden, met name in 

financieel opzicht. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van de regionale 

rekenkamer dat aan de Valkenburgse gemeenteraad is aangeboden. 

 

Mede dankzij een ingrijpende reorganisatie van het gemeentelijk apparaat slaagde de gemeente Valkenburg aan 

de Geul  erin om deze wet en de gevolgen hiervan voor een groot deel van de gemeentelijke taken goed uit te 

voeren. Dat is niet alleen de verdienste van de gemeente zelf, maar ook van een goed functionerende Wmo-

raad, waarin veel kennis en deskundigheid op voor de Wmo belangrijke onderdelen zijn vertegenwoordigd. 

Deze raad en de gemeentelijke organisatie zijn goed op elkaar ingespeeld en maken optimaal gebruik van 

elkaars ervaring en informatie. Volgens wethouder Bert Dauven is de Wmo-raad zonder ook maar iets af te 

doen aan andere gemeentelijke adviesorganen “het best functionerende adviesorgaan” in zijn gemeente. 

 

De huidige uitgaven voor de voorzieningen van de Wmo liggen in Valkenburg aan de Geul boven het 

gemiddelde voor heel Limburg. Dat bedrag kan nog verder oplopen. Hoewel de gemeente daarbij geen blaam 

treft, bestaat nog een achterstand van betalingen voor hulp bij het huishouden die tot 420.000 euro kan 

oplopen. Bovendien  is het aantal aanvragen voor individuele voorzieningen (huishoudelijke hulp, vervoer, 

woningaanpassingen) in de eerste helft van 2009 meer dan verdubbeld ten opzichte van de vorige jaren. De in 

de afgelopen jaren opgebouwde financiële buffers om deze toename in aanspraken op te vangen zijn bij lange 

na niet toereikend. Zo dreigen dus voor de gemeente Valkenburg aan de Geul ondanks een goede uitvoering van 

deze wet aanzienlijke financiële risico‟s. 

 

Dat Valkenburg aan de Geul met de Wmo op de goede weg is bewijst ook de toekenning van een rijkssubsidie 

van bijna een kwart miljoen euro om het project Buurtkracht in alle kernen van de gemeente uit te voeren. 

 

Het onderzoek naar de uitvoering van de Wmo is het vijfde onderzoek van de regionale rekenkamer naar de 

invoering van de Wmo in Zuid-Limburgse gemeenten. Eerdere onderzoeken hadden betrekking op de 

gemeenten Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem en Nuth. Binnenkort verschijnt het  onderzoek naar de uitvoering 

van de Wmo in de gemeente Meerssen. In een afsluitend onderzoek vergelijkt de rekenkamer de uitkomsten 

van deze zes Zuid-Limburgse gemeenten.  Dit afsluitend onderzoek zal nog vóór de zomervakantie worden 

gepubliceerd. 

 

Het onderzoek „Meedoen en ondersteunen: keuzes of knelpunten? De uitvoering van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning in Valkenburg aan de Geul‟ is te vinden op www.rekenkamercie-zl.nl. 
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Inlichtingen bij Peter Thuis, voorzitter 

rekenkamercommissie 

Telefoon   :  06 52 23 47 48 

E:  p.thuis@rekenkamercie-zl.nl 
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