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Samenvatting
De gemeenteraad wordt gevraagd het Wmo beleidsplan Dordrecht 2015-2018 vast
te stellen.
Met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) worden gemeenten
verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van
inwoners met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen. In
de Wmo 2015 staat ook dat de gemeente opvang (maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang) en beschermd wonen biedt voor de inwoners die zich niet
zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven. Het Wmo beleidsplan stelt de
gemeente in staat de Wmo 2015 binnen kaders, ontwikkelingen en financiële ruimte
uit te voeren.
Kern van het Wmo beleidsplan Dordrecht 2015-2018 is dat inwoners naar vermogen
kunnen participeren in de samenleving. Door sterke lokale inzet op preventie en
algemene voorzieningen hopen we dat zo min mogelijk inwoners afhankelijk zullen
zijn/worden van zwaardere vormen van zorg en ondersteuning. Inwoners van de
Drechtsteden zijn zelfredzaam door allereerst de eigen kracht en de kracht van de
sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten) te benutten. Ze
leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Waar de eigen kracht en de kracht
van het netwerk niet toereikend is, bieden we passende ondersteuning.
L Wat is de aanleiding?
Per 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van kracht.
Met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) worden gemeenten
verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van
inwoners met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen. Per
1 januari 2015 zijn gemeenten gehouden aan de Wmo 2015. Met het van kracht
worden van deze wet worden gemeenten verantwoordelijk voor een aantal nieuwe
taken.
Het gaat om de verantwoordelijkheid voor onderstaande taken:
- begeleiding;
- kortdurend verblijf;
- specialistische cliëntondersteuning;
- inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten;
- inloop-GGZ, een groepsvoorziening voor zelfstandig wonende (ex-) psychiatrische
patiënten;
- opvang beschermde woonvoorzieningen (RIBW).
Daarnaast houdt dit Wmo beleidsplan Dordrecht 2015-2018 rekening met
ontwikkelingen zoals de extramuralisering en vergrijzing die een hogere
ondersteuningsvraag voor de Wmo met zich meebrengen.
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De opgaven in de W mo 2015.
De nieuwe W mo richt zich op het bevorderen van de sociale samenhang tussen
inwoners en het vergroten van de zelfredzaam heid en participatie van mensen met
een beperking. In de W m o 2015 staat ook dat de gemeente opvang
(maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) en bescherm d wonen biedt voor de
inwoners die zich niet zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven.
Algem ene maatschappelijke doelen:
- inwoners die kunnen participeren naar vermogen
- inwoners die zelfredzaam zijn, door allereerst de eigen kracht en de kracht van
het netwerk nabij te benutten.
- inwoners die een actieve bijdrage leveren aan de sam enleving
Beleidsdoelstellingen maatschappelijke ondersteuning:
- dat zo m in m ogelijk inwoners afhankelijk zijn van zware zorg en ondersteuning.
We ondersteunen zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. W aar de eigen kracht
en de kracht van het netwerk niet toereikend is, bieden we passende
ondersteuning in de vorm van algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen.
- opvang (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) en beschermd wonen voor
de inwoners die zich niet zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven.
Beoogd r esultaat
Inwoners kunnen naar vermogen participeren in de sam enleving. Door sterke lokale
inzet op preventie en algemene voorzieningen hopen we dat zo min mogelijk
inwoners afhankelijk zullen zijn/worden van zwaardere vormen van zorg en
ondersteuning. Inwoners van de Drechtsteden zijn zelfredzaam door allereerst de
eigen kracht en de kracht van de sociale omgeving (fam ilie, vrienden, kennissen,
buurtgenoten) te benutten. Ze leveren een actieve bijdrage aan de samenleving.
W aar de eigen kracht en de kracht van het netwerk niet toereikend is, bieden we
passende ondersteuning.
Evaluatie en verantwoording.
Voor het aflopen van de overeengekomen overgangsperiode (halverwege 2017)
wordt een evaluatie uitgevoerd, waarbij inzicht wordt verschaft in het gebruik en de
kosten van de nieuwe maatwerkvoorzieningen per gem eente. Op basis van deze
evaluatie zal een voorstel worden voorbereid over de vraag of we kunnen
overstappen op een declaratiesysteem dan wel dat er reden is door te gaan met een
solidaire aanpak.
3. Wa t g aa n we da arv oo r d oe n?
Belan grijk ste u itgan gspun ten.
Onderstaande beoogt een samenvattend overzicht te geven van de belangrijkste
beleidsuitgangspunten. In het W mo beleidsplan Dordrecht 2015-2018 zijn deze
verder uitgewerkt.

Wettelijk kader
De tekst van de W m o 2015, zoals deze geamendeerd door de Tweede Kamer is
aangenomen, is het kader voor dit W m o beleidsplan Dordrecht 2015-2018. De W et
geeft tal van voorschriften en regels waaraan voldaan moet worden. Deze worden
niet allemaal herhaald of uitgewerkt in het beleidsplan.
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Transitie en transformatie
Eerste prioriteit is dat we op 1 januari 2015 gesteld staan om de nieuwe taken
daadwerkelijk te gaan uitvoeren: de transitie (overgang) van Rijk naar gemeente. In
het eerste jaar zal de uitvoering veel kenmerken vertonen van de huidige manier
van uitvoering, ook al omdat bestaande cliënten gebruik kunnen maken van een jaar
overgangsrecht.
Tegelijkertijd start met een proces van transformatie (verandering): de uitvoering
zal mede in het licht van de bezuinigingen ontwikkeld moeten worden. De hiertoe
noodzakelijke innovatie zal moeten leiden tot een voor de cliënt doeltreffend en voor
de gemeente efficiënter (goedkoper) product.

Het ontwerp als basis
Inwoners kunnen naar vermogen participeren in de samenleving. Door sterke lokale
inzet op preventie en algemene voorzieningen hopen we dat zo min mogelijk
inwoners afhankelijk zullen zijn/worden van zwaardere vormen van zorg en
ondersteuning. Inwoners van de Drechtsteden zijn zelfredzaam door allereerst de
eigen kracht en de kracht van de sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen,
buurtgenoten) te benutten. Ze leveren een actieve bijdrage aan de samenleving.
Waar de eigen kracht en de kracht van het netwerk niet toereikend is, bieden we
passende ondersteuning in de vorm van algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen.

Algemene voorzieningen
Alle Drechtstedengemeenten afzonderlijk werken aan het stimuleren van eigen
kracht, het versterken van sociale netwerken, ondersteuning van mantelzorgers en
bevorderen en stimuleren algemene voorzieningen zodat inwoners zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Algemene voorzieningen zijn diensten of activiteiten die zonder voorafgaand
onderzoek (dus zonder indicatie) toegankelijk zijn voor de inwoners en die gericht
zijn op het versterken van zelfredzaamheid en participatie of op opvang. Deze
voorzieningen kunnen getroffen worden door of vanuit de gemeente, door de markt
of door (groepen) vrijwilligers of organisaties vanuit de samenleving.
Zo werken alle gemeenten aan de ontwikkeling van sociale teams of netwerken die
vroegsignaleren, preventieve activiteiten uitvoeren en nazorg bieden.
De gemeente werkt ook aan mantelzorgondersteuning en waardering. De komende
periode wordt samen met onder andere Wmo-adviesraden bekeken hoe de
ondersteuning en waardering beter aansluit bij de behoeften.
De gemeente bevordert en ondersteunt het vrijwilligerswerk en zorgt voor informatie
en advies. Bewoners kunnen geholpen worden door sociaal raadslieden of mensen
van het algemeen maatschappelijk werk.
De gemeente draagt er zorg voor dat voor haar bewoners cliëntondersteuning
beschikbaar is en op ieder moment van de dag telefonisch of elektronisch anoniem
een luisterend oor en advies beschikbaar is.
Samen met de andere gemeenten uit de regio is er een algemeen meldpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling (amhk).
De algemene voorzieningen zijn de verantwoordelijkheid van elke gemeente
afzonderlijk. Het beleid ter zake wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Maatwerkvoorzienin gen
Om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening, vindt een onderzoek
(indicatiestetiling) plaats, waarbij de behoeften, persoonskenmerken en
mogelijkheden van een persoon aan de orde komen.
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Er zijn 5 typen maatwerkvoorzieningen:
1. th uiso nder steu ning
Het betreft huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, hulpmiddelen,
vervoer, individuele begeleiding en hulp bij de algem ene dagelijkse levensverrichtingen.
2. loge ervoorziening
Zon voorziening is bedoeld voor de ontlasting van de mantelzorger van een cliënt
die perm anent toezicht nodig heeft.
3. dagbes teding/ac tivering (inclusi ef vervo er, indie n nodig)
Het gaat hierbij om groepsbegeleiding, als het kan niet al te ver van waar men
woont. Voor de dagbesteding/activering werken we aan samenvoeging van een
aantal locaties. Daarbij werken we aan oplossingen zoals combineren, vergroten
van het aantal deelnem ers per groep en het beperken van indicaties, maar natuurlijk
zoeken we ook naar innovaties. Ook zoeken we naar het beperken van
vervoersbewegingen.
4. i nko m ens ond erst eun ing
Voor inkomensondersteuning kiezen we ervoor om - in de geest van de huidige
regelingen - financiële ondersteuning te bieden aan chronisch zieken en
gehandicapten. De ondersteuning dient inwoners tegem oet te komen in werkelijk
gemaakte en anderszins niet-vergoede meerkosten als gevolg van chronische ziekte
en handicap. De ondersteuning dient terecht te kom en bij hen die dat financieel
gezien het hardst nodig hebben. De uitvoeringskosten dienen zo laag mogelijk te
worden gehouden: dit pleit voor m aatwerk waar noodzakelijk, maar generieke
verstrekking waar mogelijk. W e zetten in op de combinatie van collectieve
ziektekostenverzekering en individuele inkomensondersteuning W mo als onderdeel
van de bijzondere bijstand.
5. o pva ng e n b esch erm d wo nen
Bij opvang gaat het om maatschappelijke zorg (maatschappelijke opvang van daken thuislozen en vrouwenopvang). Beschermd wonen is een nieuwe taak voor de
gemeenten die uit de AW BZ verdwijnt. De financiële m iddelen worden verstrekt aan
de centrum gemeente Dordrecht. Het beleid ter zake wordt vastgesteld door uw raad
van de centrumgem eente na overleg met de overige gemeenten.

Nadere regelingen voor de maatwerkvoorzienin gen
De toegang (indicatiestelling) vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de SDD.
Dit gebeurt in een persoonlijk gesprek, waarbij ook de eventueel betrokken
mantelzorger wordt uitgenodigd.
De vorm van een maatwerkvoorziening is zorg in natura. Op verzoek van een cliënt
kan ook gekozen worden voor een persoonsgebonden budget (PGB). De cliënt moet
motiveren waarom in zijn geval een PGB verkieslijker is dan zorg in natura. De cliënt
krijgt niet zelf het geld; de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling
van degene die bij de PGBer de zorg verleent. De hoogte van het PGB is maximaal
gelijk aan de kosten die gemoeid zijn met zorg in natura.
Bij de inkoop worden gemeenten ondersteund door Zorgkantoor VGZ, dat beschikt
over de nodige kennis en expertise. Dat geldt ook voor het opzetten van de
administratieve organisatie. De uitvoeringskosten dienen zo beperkt mogelijk te
worden gehouden.
De gemeente draagt er zorg voor dat de zorg en ondersteuning voldoet aan de
noodzakelijke kwaliteitsvoorwaarden.
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De inwoners worden bij beleid en uitvoering betrokken. Naast lokale Wmo-raden
functioneert een regionale Wmo-adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengt. Getracht wordt zoveel mogelijk alle cliëntgroepen bij de advisering te
betrekken.
De maatwerkvoorzieningen worden niet door elke gemeente afzonderlijk, maar
gezamenlijk opgepakt op het niveau van de Drechtsteden.
Bevoegdheidsverdeling

Algemene voorzieningen

bevoegdheid

financieel

lokaal

lokaal

-c liëntondersteuning
-inf ormatie en advies
-mantelzorgonders teuning
-s oc iale wijkteams
-vrijwilligers werk
-algemeen maats c happelijk werk
-etc etera
Maatwerkvoorz ieningen (1)

GR Drechtsteden

-huis houdelijke onders teuning
-woningaanpas s ingen
-ver voer
-hulpmiddelen
-begeleiding (indiv/groep)
-kort verbl ijf /logeervoorziening
-alg. dagelijks e levens v.
-inkomens onders teuning
Maatwerkvoorz ieningen (2)

dec laratie
dec laratie
dec laratie
dec laratie
solidair
solidair
solidair
solidair
Centrumgemeente

(s olidair)

-opvang
-bes c hermd wonen
Toelic hting:
Lokaal: Het beleid wordt vas tges teld door de gemeenteraad. Het c ollege is verantwoordelijk
voor de ui tvoering.
GR Drec hts teden: Het beleid wordt vas tges teld door de Drec htraad. Het Drec hts tedenbes tuur
is verantwoordelijk voor de uitvoering. Een aantal voorzieningen wordt af gerekend op
dec laratiebas is (net als nu het geval is ): de gemeente betaalt wat voor cliënten uit die
gemeente is uitgegeven. Voor de nieuwe taken worden de middelen van elke gemeente
opgehaald en regionaal ingezet. Bij een tekort dragen alle gemeenten naar rato bij. In geval
van een overs c hot zal res titutie plaats vinden nadat de res erve (omvang nader te bepalen) is
gevuld.
Cent rum gem een te: Het beleid wordt vas tges teld door de gemeenteraad van Dordrec ht na
overleg met de gemeenten uit de Drec hts teden en de Alblas s erwaard/Vijf heerenlanden. De
uitvoering van het maatwerkdeel vindt plaats door de SDD onder verantwoordelijkheid van het
college van Dordrecht.
a. Inspraak en communicatie

Samen met de Drechtstedengemeenten bereiden we ons voor op de nieuwe wet. De
beleidsplannen vormen de belangrijkste basis voor de uitvoering per 1 januari 2015.
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(Extern) draagvlak.
Belangrijk uitgangspunt in het beleidsproces is dat het beleid tot stand komt met een
grote inbreng van zorgvragers en hun vertegenwoordigers en aanbieders.
Cliëntenraden en Wmo-adviesraden hebben een flinke inbreng gehad via een
regionale klankbordgroep. Aanbieders, zorgverzekeraar VGZ en gemeenten werken
samen in een stuurgroep die zich eveneens bezighoudt met innoverende pilots.
Daarnaast hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waar vele mensen inbreng
konden hebben.
Van januari tot en met eind april hebben vele partijen gereageerd op een
consultatieversie van het ~-beleidsplan.
De Wmo-adviesraden hebben een advies uitgebracht over het beleid.
Deze brief met het advies zit als bijlage bijgevoegd.
De regionale klankbordgroep Wmo heeft een formeel advies voor de colleges van
B&W opgesteld, eventueel aangevuld met adviezen van lokale Wmo-adviesraad. Zie
de bijlage met het advies van de Wmo-adviesraad.
De Wmo-adviesraad Dordrecht heeft op hele korte termijn haar reactie gegeven op
de lokale ondersteuningstructuur. Wij waarderen deze constructieve en degelijke
reactie ter ondersteuning van ons beleid. De reactie nemen wij voor een groot deel
mee in de uitwerking van het uitvoeringsplan. De Wmo-adviesraad betrekken wij bij
de ontwikkeling van o.a. de mantelzorgondersteuning. Ook uit contacten met de
Wmo adviesraad is gebleken dat er al veel opmerking over de consultatieversie zijn
verwerkt in het Wmo beleidsplan Dordrecht 2015-2018.
De formele reactie van het college op de gegeven adviezen van de Wmo-adviesraad
wordt op korte termijn naar de Wmo-adviesraad verstuurd. Deze reactie wordt aan
de gemeenteraad verstrekt voordat de gemeenteraad spreekt over het Wmo
beleidsplan Dordrecht 2015-2018.
Er wordt gestreefd naar een sterke positie van cliënten, mantelzorgers en inwoners
in de beïnvloeding van beleid en uitvoering.
Op dit moment wordt er samen gewerkt en afgestemd met een Regionale Wmoadviesraad, een Regionale Klankbordgroep Wmo-adviesraden en cliëntenraden,
lokale Wmo-adviesraden, cliëntenraden en organisaties voor belangenbehartiging.
Onderzocht wordt hoe de Regionale Wmo-adviesraad en lokale Wmo-adviesraden
voldoende zijn toegerust om ook over de nieuwe taken van de gemeenten te
adviseren. Daarnaast is het voornemen om betere verbindingen te leggen tussen de
Regionale Wmo-adviesraad, lokale Wmo-adviesraden, cliëntenraden en
belangenbehartigers. Er wordt ingezet op goed functionerende netwerken van
betrokken cliënten, mantelzorgers en inwoners. Op deze manier wordt de aanwezige
(ervarings)deskundigheid optimaal benut.
Een projectgroep met vertegenwoordigers van de Wmo-adviesraden,
vertegenwoordigers van cliëntenraden werkt voorstellen uit om te komen tot een
Regionale Wmo-adviesraad die verbindingen heeft met alle doelgroepen binnen het
sociale domein. Een procesbegeleider vanuit de gemeenten ondersteunt het proces.
Daarnaast ondersteunen wij ook lokale Wmo-adviesraden bij de invulling van hun
nieuwe rol.
Aanbieders en overige partners.
Sinds twee jaar is er in de Drechtsteden een stuurgroep AWBZ, met daarin
vertegenwoordigers van de zorgaanbieders, welzijnsaanbieders, zorgkantoor/
zorgverzekeraar en de Dienst Gezondheid en Jeugd aan tafel. Dit bestuurlijke
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overlegplatform is de afgelopen periode intensief benut voor informatie-uitwisseling,
afstemm ing van beleid en de ontwikkeling van de Innovatieagenda AW BZ
Drechtsteden.
Om de totale hervorming van de langdurige zorg (in het kader van W et langdurige
zorg, de W et maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet) goed te
begeleiden heeft het Rijk gevraagd aan de W mo-regio's om regionale transitietafels
te ontwikkelen, waarbij gem eenten, aanbieders, inwoners,
cliëntvertegenwoordigers, woningcorporaties, zorgverzekeraars en zorgkantoor
afstemm en over het te voeren beleid. De gem eenten in de Drechtsteden beogen om
de stuurgroep AW BZ te ontwikkelen tot deze regionale transitietafel.
Met zorgverzekeraar/zorgkantoor VGZ hebben we een convenant getekend en een
uitvoeringsprogramm a opgesteld, waarin de samenwerking tussen de gem eenten in
de Drechtsteden en VGZ in het kader van de transitie W mo verder is uitgewerkt. W e
maken eveneens afspraken met andere zorgverzekeraars die actief zijn in ons gebied
b. Vervolgt raject besl uitvorm ing
De wet is nog niet vastgesteld door Eerste Kamer. Verwacht wordt dat de wet nog
voor de zom ervakantie formeel wordt vastgesteld.
Aanpak/uitvoering.
Na vaststelling van het W m o beleidsplan Dordrecht 2015-2018 is nog een aantal
stappen nodig om daadwerkelijk per 1 januari 2015 aan de slag te kunnen. De
volgende besluiten worden de komende periode aan u voorgelegd.
- Lokaal uitvoeringsprogramma W m o (inclusief een verordening voor de algemene
voorzieningen).
- Actieprogram ma 'Met zorg wonen in de Drechtsteden".
- Verordening voor m aatwerkvoorzieningen.
- Verordening centrum gem eente (alleen voor Dordrecht).
- Delegatiebesluit maatwerkvoorzieningen.
- Beleidsregels maatwerkvoorzieningen.
Inrichtingsplan serviceorganisatie.
Over het W mo beleidsplan 2015-2018 nem en eerst de gemeenteraden een besluit
(september 2014). Voor de maatwerkvoorzieningen is de GR Drechtsteden de
ontvangende partij. Dit betekent dat ook de Drechtraad formeel zal moeten
instemm en met het beleidsplan wanneer bevoegdheden aan de GR Drechtsteden
worden overgedragen (gedelegeerd).
c. Inciusiefbeleid
Niet van toepassing.
Het W mo beleidsplan Dordrecht 2015-2018 richt zich volledig op de participatie van
mensen m et een beperking.
4. Wat m a g het ko ste n?
De aangekondigde kortingen op het W mo budget zijn fors (40% op huishoudelijke
ondersteuning en 25% op begeleiding) en dienen in een relatief kort tijdsbestek te
worden gerealiseerd. Hierin schuilen reële financiële risico's voor gemeenten al in het
eerste jaar van uitvoering (2015). Bovendien voorzien we extra financiële risico's
vanwege de vergrijzing, de extram uralisering en natuurlijk de forse bezuinigingen
die in de huidige AW BZ al zijn toegepast. Vier basisprincipes worden gehanteerd bij
het realiseren van de opgelegde kortingen en het beheersen van budgetten:
1. I n n o v a t i e (nieuwe, kostenefficiëntie ondersteuning bevorderen).
2. Efficiency (maatregelen die ingrijpen op de prijs van ondersteuning).
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3. Versobering (maatregelen die ingrijpen op de om vang van de ondersteuning).
4 . Budgets turing (maatregelen die zorgen dat we binnen de budgettaire kaders
blijven).

Financiële aspecten
De gemeenten in de Drechtsteden spreken af dat zij in een overgangsperiode voor
de kom ende drie jaar (begrotingsjaren 2015, 2016, 2017) gezamenlijk de financiële
risico's voor de nieuwe taken in de W mo willen afdekken. Deze afspraken betreffen
de dekking van financiële risico's ten aanzien van de regionale uitvoering van de
maatwerkvoorzieningen die nieuw overkomen uit de AW BZ. Voor de huidige
individuele voorzieningen in de W mo (huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen en
woningaanpassingen) blijven de gemeenten het huidige declaratiesysteem hanteren.
Uitgangspunt is dat de kosten voor de voorzieningen passen binnen de door het Rijk
beschikbaar gestelde budgetten. Voor alle maatwerkvoorzieningen is een eigen
bijdrage van toepassing conform het (landelijk vastgestelde) Besluit
maatschappelijke ondersteuning.
In de meicirculaire 2014 heeft het ministerie van VW S inzicht gegeven in de
beschikbare budgetten per gemeente voor de W mo 2015 (zie tabel 12). Deze
budgetten vorm en het uitgangspunt waarbinnen de nieuwe taken moeten worden
uitgevoerd. Er wordt nog gewerkt aan nadere analyse van de budgetten die we van
het rijk ontvangen.
Over de uitkomsten van deze analyse worden de colleges en gemeenteraden nader
geïnform eerd.
5. Fatale beslisdatum
De planning is dat de besluitvorming plaats vindt in de gemeenteraden voor
1 oktober 2014. Verdere besluitvorming (zie vervolgtraject) kan dan plaatsvinden,
zodat we op 31-12-2014 alle besluiten hebben genomen t.b.v. de nieuwe W mo die
vanaf 1 januari 2015 inwerking treedt.
6.
0.
1.
2.

Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
ontwerp besluit;
W mo beleidsplan Dordrecht 2015-2018;
de reactiebrief W mo adviesraad Dordrecht: advies concept W mo beleidsplan
Drechtsteden 2015-2018;
3. de reactie van de W mo adviesraad Dordrecht op de lokale paragraaf Dordrecht:
reactie op deel 2 concept W m o beleidsplan Drechtsteden 2015-2018.
7. Voorstel
W ij stellen u voor het W mo beleidsplan Dordrecht 2015-2018 vast te stellen.
Het college van Burgemeester en W ethouders van Dodrecht
de secretaris
de burgerreester

M.M. van der Kraan
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