Rekenkamercommissie Beek
‘Gemeente Beek schiet op onderdelen van de Wmo tekort’

PERSBERICHT

De gemeente Beek schiet op onderdelen van de maatschappelijke ondersteuning te kort. Dat
blijkt uit het onderzoek ‘Met of zonder schone lei?’ van de rekenkamercommissie Beek. Ook
stelt de rekenkamercommissie vast dat het nodig is de Wmo-uitgaven beter te verantwoorden.
De gemeente Beek heeft in het vierjarige beleidsplan 2008-2011, dat op 27 november 2007 is vastgesteld, de lat
bij de invoering van de Wmo hoog gelegd. De rekenkamercommissie constateert dat door de gemeente
voorgenomen maatregelen nog niet zijn uitgevoerd, op uitvoering wachten of door gebrek aan ambtelijke
ondersteuning zijn vertraagd. Elf van de 34 maatregelen zijn op tijd of met een vertraging van minder dan een
half jaar uitgevoerd. Drie maatregelen zijn met een vertraging van meer dan een half jaar uitgevoerd. Veertien
maatregelen wachten nog op uitvoering en van zes maatregelen is onduidelijk wat hun status is of zijn ze nog
niet aan uitvoering toe. Het huidige vierjarige beleidsplan 2008-2011, dat op 27 november 2007 is vastgesteld,
is aan actualisering toe.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bestaat uit verschillende onderdelen. Niet alleen voor hulp en
ondersteuning van mensen met een beperking kan een beroep worden gedaan op voorzieningen, maar ook de
leefbaarheid in buurten en kernen, vrijwilligerswerk en jeugdzorg vallen onder deze wet. Volgens eigen
berekeningen van de gemeente Beek zou eenderde van de uitgaven van de gemeente (ruim zeven miljoen euro)
onder de activiteiten van de Wmo vallen. De rekenkamer zet hierbij vraagtekens. In ieder geval is het nodig de
Wmo-uitgaven beter te verantwoorden. Elke doelstelling en activiteit ter bevordering van een doelstelling dient
van een realistische financiële onderbouwing te worden voorzien.
De Wmo vraagt van de gemeenten een samenhangende visie op onder deze wet vallende maatregelen voor het
meedoen van inwoners aan het maatschappelijk verkeer, werken, zorg en wonen. De gemeente Beek staat in dit
opzicht voor een moeilijke opgave. Niet alleen loopt het aantal inwoners de komende jaren terug, maar ook
vergrijst de al relatief sterk vergrijsde bevolking van Beek. Dat zal de komende jaren tot een toenemend beroep
op voorzieningen leiden en dus voor hogere uitgaven zorgen. Daarnaast wacht de gemeente Beek de uitdaging
om andere onderdelen van de Wmo volledig in te voeren.

Het onderzoek ‘Met of zonder schone lei? De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Beek’
is te vinden op www.rekenkamercie-zl.nl
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