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               JAARVERSLAG  2016       WMO  ADVIESRAAD  WERKENDAM                             
 

Hoofstuk 1    Inleidend. 
 

1.1 De Wmo algemeen 
 

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) in werking 
getreden. Deze wet is de opvolger van de Wmo van 2007. Die wet had tot doel  er voor te zorgen, dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen aan de samenleving, al  dan 
niet geholpen door vrienden, familie en bekenden (hun sociale netwerk).  Als dit niet voldoende 
mogelijk is, ontvangen mensen hulp en/of ondersteuning van de gemeente. Er kan b.v. hulp bij het 
opvoeden nodig zijn, hulp bij het huishouden, een rolstoel of een woningaanpassing.  De Wmo 
regelde ook, dat de gemeente ondersteuning geeft aan mensen die zich belangeloos inzetten voor de 
medemens, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. 
 
Deze taken blijven ook in de nieuwe wet doorgaan. Ingaande 2015 zijn er taken bijgekomen vanuit de 
Bijzondere Wet Algemene Ziektekosten (AWBZ), zoals dagbesteding en begeleiding. Persoonlijke 
verzorging zoals wassen en aankleden is geen taak van de gemeente. 
 
 

1.2 Wmo Adviesraad Werkendam 
 
Om burgers de gelegenheid te geven mee te denken aan het Wmo-beleid en de uitvoering daarvan, 
heeft de gemeente ingaande 2008 een onafhankelijke Wmo Adviesraad ingesteld. 
De Wmo Adviesraad Werkendam is gebaseerd op het raadsbesluit van 25 september 2007, gewijzigd 
bij raadsbesluit van 29 juli 2010. 
In het Uitvoeringsreglement  Wmo Adviesraad Werkendam is de samenstelling van de raad 
vastgelegd, alsmede de wijze van benoeming. 
 
Taakstelling Wmo Adviesraad: 
De taak van de Adviesraad is gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B. en W. over 
het gemeentelijk Wmo-beleid. Dit vertaalt zich in een drieledige functie: 

1. Een beleidsmatige functie: de gemeente streeft er  naar de invulling van het beleid zo dicht 
mogelijk te laten aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte en de zorgvraag; 

2. Een signaleringsfunctie:  de Wmo Adviesraad signaleert leemten en knelpunten in beleid en 
uitvoering in de samenleving; 

3. Een idee/ en creativiteitsfunctie:  de Wmo Adviesraad draagt ideeën aan en kan zelf ook 
voorstellen tot beleidsvorming doen. 

 
De Wmo Adviesraad brengt jaarlijks een verslag uit. Het college van B. en W. evalueert jaarlijks het 
functioneren van de Wmo Adviesraad. 
 
Aard en omvang van de advisering. 
In de Verordening Wmo Adviesraad  is geregeld, dat het college de Wmo Adviesraad vroegtijdig 
betrekt bij de beleidsvoorstellen en vooraf advies vraagt aan de adviesraad over alle onderwerpen 
die de beleidsvorming, de vaststelling, de uitvoering en de evaluatie betreffen inzake het Wmo-
beleid in de gemeente. Het tijdig ontvangen van relevante informatie is daarbij van groot belang. 
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1.3  Wmo 2015 
 

De nieuwe Wmo 2015 kent 3 aandachtsgebieden, t.w. 
1. Het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de 

veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk 
geweld; 

2. Het ondersteunen van zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of 
met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen 
leefomgeving; 

3. Het bieden van opvang(maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en 
verslavingszorg vallen er onder). 

De nieuwe wet kent geen compensatieplicht, maar een breder geformuleerde resultaatsverplichting. 
Het nieuwe gemeentelijke beleid is op deze nieuwe wetgeving gebaseerd. 
Een belangrijk gegeven hierbij is het begrip participatie-samenleving, dat in Den Haag wordt 
gepromoot en dat de verbindingen in de samenleving beoogt te verstevigen.                                                                                                                  
 
 

1.4    Samenstelling Wmo Adviesraad 
 
De Wmo Adviesraad kent 5 kwaliteitszetels voor ervaringsdeskundigen, 5 gebiedsgebonden zetels 
(per woonkern) en 1 zetel voor de gezamenlijke kerken. Er is een onafhankelijk voorzitter, zijnde 
geen lid of werkzaam onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Ondersteuning vindt 
plaats door een ambtelijk secretariaat. 
 
In de loop van 2016 hebben drie leden zich uit de adviesraad teruggetrokken, te weten: Mevrouw 
Angela van Weelden als ervaringsdeskundige, mevrouw Gera Versluis lid namens Nieuwendijk, en 
Cor van Oorschot lid namens Sleeuwijk. Aan deze leden is veel dank verschuldigd en die is bij het 
afscheid uitgesproken. 
In de vacature Versluis is voorzien door de benoeming van Jan (J.K.L.) van der Touw uit Nieuwendijk. 
In de vacature van Oorschot is benoemd John (J.M.F.) Theunisz uit Sleeuwijk. 
De vacature van Weelden was eind 2016 nog niet ingevuld. 
De vacature van het bestuurlijk secretariaat is nog niet ingevuld. De samenstelling van de Wmo 
Adviesraad is per 31 december 2016 als volgt: 
 
Naam                                                                                             Woonplaats 
Voorzitter: 
J.J.M. (Jack) Bakker                                                                      Sleeuwijk 
 
Leden: 
Kwaliteitszetels ervaringsdeskundigen:                                                         
De heer T. (Teus) v.d. Berg                                                          Werkendam 
Mevrouw D. (Diana) Schouten                                                   Dussen 
Mevrouw A. (Anita) Verboom         Werkendam 
Vacature 
Vacature 
 
 
Gebiedsgebonden zetels: 
De heer  A. (Arie) Cornet                                                             Werkendam 
De heer J. (John) Theunisz                                                  Sleeuwijk        
De heer J. van der Touw                                                              Nieuwendijk 
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De heer  B. (Bert) van Seters                                                       Hank     
De heer B.(Ben) Wijnands                                                           Dussen 
 
Namens de gezamenlijke kerken: 
De heer A. (Aart) de Peuter                                                         Werkendam vice-voorzitter 
De heer J.  (Jeroen) van Tilborgh                                                Werkendam 
 
Bestuurlijk secretaris: 
vacature 
 
Ambtelijke ondersteuning gemeente: 
Vacature                                                    ambtelijk secretaris 
Mevrouw H. (Hella) de Ridder                                                    secretaresse 
 

1.5 Taakverdeling Wmo Adviesraad 
 

Op basis van de 3 aandachtsgebieden van de Wmo 2015 (zie par. 1.3) is de taakverdeling als volgt: 
Aandachtsgebied 1 (Sociale samenhang enz.) 
Jack Bakker – Bert van Seters – Ben Wijnands – Arie Cornet – Jan van der Touw 
Aandachtsgebied 2 (Ondersteunen zelfredzaamheid enz.) 
Teus v.d. Berg- Aart de Peuter –Diana Schouten – Anita Verboom 
Aandachtsgebied 3 (Bieden van opvang) 
John Theunisz - Jeroen van Tilborgh – Teus van den Berg 
 
Werkgroepen. 
De adviesraad heeft een aantal werkgroepen ingesteld. 
 
Werkgroep overleg achterbannen. 
De werkgroep heeft in 2016 enkele malen overleg gepleegd met de ouderenbonden en de VOA’s 
(Vrijwillige Ouderen Adviseurs). 
Samenstelling: 
Aart de Peuter (v) – John Theunisz – Ben Wijnands – Bert van Seters – Jan van den Touw – Anita 
Verboom – Jack Bakker 
 
Werkgroep PR en Communicatie. 
Samenstelling: 
John Theunisz (v) – vacature – Arie Cornet – Diana Schouten – Jeroen van Tilborgh - Jack Bakker 
 
                                                                                                            L 

1.6   Overleggen 
 
De adviesraad heeft in 2016 9 overlegvergaderingen gehouden, dus in aanwezigheid van de 
gemeente. Voorts is ter voorbereiding een aantal eigen vergaderingen gehouden. 
 
Overleg Wmo Adviesraden Land van Heusden en Altena 
De dagelijkse besturen van de adviesraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem kwamen in 
2016 enkele keren voor overleg bijeen. Geprobeerd wordt de adviezen af te stemmen, maar dit 
wordt veelal bemoeilijkt omdat de gemeenten op ongelijke tijdstippen advies vragen. 
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Overleg Dongemond-gemeenten. 
De 6 Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en 
Woudrichem) hebben de handen ineen geslagen om zich gezamenlijk voor te bereiden op de 
overdracht van de AWBZ-taken aan de gemeenten. Vertegenwoordigers van de adviesraden kwamen 
ook regelmatig bijeen.  Wegens gebrek aan animo is dit verleg opgeschort. 
 
Overleg Wmo-Adviesraden West-Brabant. 
Bepaalde zaken zoals b.v. pilots regelarme zorg zijn op gewestelijke schaal aangepakt. Ook aspecten 
van leefbaarheid zijn aan de orde. Wegens onvoldoende opkomst is dit overleg opgeschort. 
 
Koepel van Wmo Adviesraden. 
Het lidmaatschap van de Koepel is in 2016 verlengd. Het is een platform waar ervaring kan worden 
uitgewisseld en dat zorgt voor belangenbehartiging met een juridische verankering. De Koepel is ook 
overlegpartner met de ministeries. De Koepel verzamelt veel relevante informatie en mailt die door 
naar de leden. De vergaderingen zijn in 2016 bijgewoond. 
 
Zorgnetwerk. 
Het Zorgnetwerk was tot eind 2016 een samenwerkingsverband in het Land van Heusden en Altena 
tussen de gemeenten, de woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Het doel is o.a. vanuit 
een gezamenlijke visie een zorginfrastructuur op te zetten en te onderhouden. De adviesraad werd 
vertegenwoordigd door J. Bakker. 
 
Woonzorgzoneoverleg. 
Dit overleg spitst zich toe op zorgaccommodaties enz. De heer J. Bakker vertegenwoordigt de 
adviesraad in dit overleg 
 
Raadswerkgroep transities.  
Naast gemeenteraadsleden, wethouders en beleidsambtenaren is ook de adviesraad in de werkgroep 
vertegenwoordigd. Het gaat hier met name over het proces en minder over de inhoud. 
 
Thema- en informatiebijeenkomsten. 
Ook in 2016 hebben leden van de adviesraad in eigen gemeente of elders bijeenkomsten bijgewoond 
bijv. inzake de decentralisaties, burgerparticipatie, dementie, mantelzorgondersteuning enz., 
 
 
 

Hoofdstuk 2  Het jaar 2016 
 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verdere uitwerking aan de landelijke 
decentralisatie van de zorgtaken en specifiek aan de transitie AWBZ – Wmo. Het jaar 2015 was een 
overgangsjaar. In 2016 is het nieuwe beleid gaandeweg ingevoerd. 
 

2.1  Decentralisatie van de zorg 
 
De verbreding van de Wmo is een onderdeel van een grootscheepse decentralisatie van zorgtaken. 
De rijksoverheid heeft besloten om de ondersteuning van inwoners in Nederland op het gebied van 
de zorg, jeugdhulp en werk en inkomen vanaf 1 januari 2015 anders te organiseren: dichter bij huis 
tegen lagere kosten. De gemeente heeft er daardoor meer taken bij gekregen, maar moet deze taken 
met minder geld gaan uitvoeren. Uitgangspunt is dat de gemeente dorpen en voorzieningen beter 
kent en dichter bij de inwoners staat. 
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Op zich lijkt dit een goed uitgangspunt, maar de invoering  is veel te overhaast ingevoerd, met alle 
nadelige gevolgen van dien, met name voor de cliënten. 
Vooral de inschakeling van de SVB (Sociale Verzekerings Bank) bij de uitbetaling van de PGB’s liep uit 
op een debacle. Voor zover in onze gemeente voor de cliënten problemen zijn ontstaan zijn die naar 
onze waarneming door het Loket Altena op een bevredigende wijze opgelost. De problemen waren 
aan het einde van 2016 landelijk nog steeds niet van de baan. 
 
De adviesraad heeft zich in 2016 ook verdiept in de problematiek van de Jeugdhulp en adviezen 
uitgebracht over het beleidsplan en de verordening daarover. 
De problematiek van werk en inkomen via de Participatiewet is in 2016 slechts zijdelings bij de 
adviesraad aan de orde gekomen. De cliëntenraad Sociale Zekerheid is de vaste adviseur ter zake. 
 
Een bijzonder punt van aandacht is de onderlinge relatie van de transities inzake zorg, jeugd en werk, 
met name voor de cliënt. De adviesraad geeft aan deze onderlinge afstemming van de 3 transities 
voor de cliënt een hoge prioriteit, die met voorrang moet worden aangepakt. 
 
 

2.2  Transitie AWBZ –Wmo 
 
Zoals eerder beschreven zijn naast de bestaande taken nieuwe taken naar de gemeente 
overgekomen. De gemeente Werkendam heeft zich samen met 5 andere Dongemond-gemeenten de 
voorbereiding grondig aangepakt, zodat met name de inkoop van de zorg  bevredigend is verlopen. 
De adviesraad is hierbij vanaf het begin betrokken geweest en heeft daarbij de belangen van de 
client centraal gesteld. De persoonlijke verzorging is geen taak van de gemeente. 
 

2.3  In 2016 uitgebrachte adviezen over belangrijke thema’s 

 
1. Hulp bij huishouden (HbH) 

De adviesraad heeft positief meegewerkt aan de bestuurlijke aanbesteding van Hulp bij 
Huishouden 2017. De adviesraad geeft geen fiat aan resultaatgerichte financiering, omdat de 
cliënt wordt opgezadeld met de uitvoering. In een brief is aandacht gevraagd voor belang en 
positie van de cliënt. 
 

2. Mantelzorgwaardering 2016 
Het voorstel was € 120,00. Er is gevraagd dit te verhogen en is later vastgesteld op € 140,00. 

 
3. Evaluatie sociale wijkteams 

Inzake doorontwikkeling van de wijkteam en evaluatie van Loket Altena ontbreken er in de 
notitie kwantitatieve gegevens. Nadere informatie is toegezegd. De wijkteams komen 
onvoldoende in zicht van de samenleving en zijn tot heden volstrekt onbekend. De 
wijknetwerken hebben te weinig structuur en zijn ook onbekend.  
 

4. Eigen bijdrage en uitvoering WTCG 
Na herhaald aandringen van de adviesraad is in september een voorstel gedaan. Aangezien 
de cliënt er veel beter van wordt is positief geadviseerd, evenwel met kritische ondertoon. 
Niet in alle gevallen was terugwerkende kracht mogelijk tot 1 januari 2016. De WTCG-
compensatie voor hoge kosten van chronisch zieken en gehandicapten is alleen beschikbaar 
voor WMO-cliënten. De adviesraad wil een vangnetregeling voor alle cliënten die in 
aanmerking komen. 
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5. Uitvoeringsprogramma informele zorg 

In tegenstelling tot eerder is voldoende rekening gehouden met het landelijk beleid. Een actief 
communicatiebeleid richting mantelzorgers is essentieel. Bij het komende cliëntervaringsonderzoek 
vragen stellen over informele zorg. Bij de uitvoering rekening te houden met de Toekomstagenda 
Informele Zorg van VWS.  
 

6. Klantervaringsonderzoek 
Over 2015 werden alleen 10 verplichte vragen gesteld. De adviesraad gaf de voorkeur aan meer 
vragen, maar dat is afgewezen. Voorts is kwalitatief onderzoek uitgevoerd inzake begeleiding. Gezien 
de kleine aantallen is dit onderzoek niet representatief. De adviesraad wil bij de voorbereid van het 
onderzoek over 2016 vroegtijdig betrokken worden. 
 

7. Adviesraad Sociaal Domein 
Het voorstel voor een gezamenlijke adviesraad van 3 gemeenten is afgewezen. De lokale adviesraden 
zouden als werkgroepen blijven brestaan; maar hebben geen enkele status of bevoegdheid. De 
lokale adviesraden moeten bij de advisering betrokken blijven. Ook ongevraagd advies moet mogelijk 
zijn, alsmede contact en overleg met de eigen gemeente. Het voorstel moet worden aangevuld. 
Voorts rijst de vraag wat de gezamenlijke adviesraad voor zin heeft nu de gemeente Aalburg steeds 
van andere beleidskeuzes uitgaat. 
 

8. Onafhankelijke cliëntondersteuning 
De adviesraad signaleert in de voorgelegde notitie een verschraling van de onafhankelijke 
cliëntondersteuning, een tendens om die ondersteuning minder algemeen te maken. De adviesraad 
wil die kant niet op gaan. Bij elke melding, dus zo vroeg mogelijk in het proces, dient aan de cliënt 
gemeld te worden dat onafhankelijke cliëntondersteuning kosteloos beschikbaar is. 
In de praktijk wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de onafhankelijke cliëntondersteuning van 
MEE. Ook uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt grote onbekendheid hierover. De adviesraad zal 
hierover ook in overleg gaan met MEE. 
 

9. Wmo-beleidsplan 2017 
Het Wmo Beleidsplan 2017, of te wel de Maatschappelijke Transformatieagenda 2017-2018 beoogt 
uitvoering te geven aan het beleid dat eerder is vastgesteld. Het betreft hier een geheel nieuwe 
bestuursfilosofie, in samenhang met het beleid inzake welzijn, jeugd en participatie. Er ontbreekt een 
gedegen communicatieplan. Er zal gezocht moeten worden naar partners en samenwerking, want 
het komt maar niet zo van de grond. Met nadruk adviseert de raad een dorpsgewijze aanpak, ook 
richting de nieuwe gemeente en daarbij te denken aan een budgetteringsplan per dorpskern. 
 

Hoofdstuk 3    Vergaderingen  

 

3.1 Overlegvergaderingen Wmo Adviesraad Werkendam in 2016 
 
De Wmo Adviesraad was in 2016 9 maal in een overlegvergadering bijeen, waarbij ook de gemeente 
vertegenwoordigd was. De belangrijkste zaken worden hier vermeld. 
 
 
27 januari 2016. 

- Carla Mol is overleden en wordt herdacht. 
- Wethouder van der Ven is verhinderd 
- Akkoord met voorbereiding bestuurlijke aanbesteding HbH 2017. 
- Vaststellen jaarverslag 2015 en Werkplan adviesraad 2016.  
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- De adviesraad vraagt voorstel inzake eigen bijdragen.  
- A. de Peuter wordt benoemd tot vice-voorzitter. 
- Er wordt afscheid genomen van Cor van Oorschot en Jacqueline Visser. 

 
9 maart 2016. 

- Wethouder J. Bakker is aanwezig. 
- Overleg met Marjolein Wildschut over Trema en Welzijnsbeleid. 
- Klantervaringsonderzoek 2016 bestaat uit 10 verplichte vragen en via gesprekken 

kwalitatief onderzoek inzake begeleiding. 
- Aanlooppunten zijn bezocht. In Sleeuwijk geen bezoek en Werkendam nauwelijks. 
- Problematiek SVB-PGB. Een grote puinhoop. Het Loket probeert het probleem op te 

lossen. 
 

6 april 2016 
- Wethouder J. Bakker is verhinderd. 
- Mantelzorgwaardering 2016. Akkoord met aanpak. 
- Er worden schriftelijke vragen gesteld over uitvoeringsprogramma informele zorg. 
- Evaluatie wijkteams. Vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning. 
- Als nieuwe leden worden voorgedragen: John Theunisz, Jan van de Touw en Anita 

Verboom. 
- Hulp bij Huishouden. In een brief worden voorwaarden medegedeeld, die bij een 

pilot resultaatfinanciering moeten worden meegenomen. 
 
11 mei 2016 

- 3 nieuwe leden voor het eerst aanwezig: John Theunisz, Jan van der Touw en Anita 
Verboom. 

- Presentatie door Ad Huijsman over Participatiewet en raakvlakken met Wmo en 
Jeugdhulp 

- Advies uitvoeringsprogramma Informele Zorg. 
- Indeling werkgroepen van de adviesraad worden vastgesteld. 

  
22 juni 2016. 

- Wethouder J. Bakker is verhinderd. 
- Presentatie Mirjam Teeuw over Jeugdhulp en raakpunten met de Wmo 
- Mantelzorgwaardering definitief vastgesteld op € 140,00. 
- Onafhankelijke cliëntondersteuning. Er zijn veel vragen. Er komt een aanvullende 

notitie. 
 
25 augustus 2016. 

- Wethouder J. Bakker is aanwezig. 
- Bespreking kleinschalige 24-uurs zorg in Sleeuwijk.  
- Jaarverslag MEE 2015. In een brief worden vragen gesteld aan de gemeente. 
- Uitspraak Centrale Raad van Beroep over Hulp bij Huishouden (HbH). Geen directe 

gevolgen voor onze gemeente. Voor de toekomst hiermede rekening houden. 
- Aanlooppunten. Sleeuwijk is gesloten, nu in Nieuwendijk. 
- Adviesraad Sociaal Domein. Terugkoppeling van een overleg hierover. Er is gevraagd 

onderscheid te maken tussen de periode tot 2019 en daarna. En dat gebeurt niet. 
Dat willen ze niet.  

- Er komt een nieuwe brochure Mantelzorgers. 
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14 september 2016. 
- Er is afscheid genomen van Angela van Weelden, die wegens tijdsgebrek stopt. 

Wethouder J. Bakker was hierbij aanwezig. 
- Brief “Busvervoer ouderen naar zwembad”.  
- Positief advies wijziging verordening Jeugdhulp. 
- Positief advies raadsvoorstel eigen bijdrage. De adviesraad vraagt terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2016. De adviesraad vindt, dat ook compensatie moet worden 
gegeven aan niet Wmo-cliënten, wegens wegvallen WTCG-regeling.  

- Positief advies over uitvoeringsprogramma informele ondersteuning. 
 

27 oktober 2016.. 
- Wethouder J. Bakker is verhinderd. 
- VOA’s. Er is overleg geweest met Trema, Loket en MEE om activiteiten VOA’s weer 

op te starten. 
- Cliëntondersteuning 2017. Positief advies met opmerkingen en vragen. 
- Cliëntervaringsonderzoek 2015. Hiervan kennis genomen met opmerkingen richting 

2016.  
- Breed adviesraad Sociaal Domein. Er wordt een negatief advies uitgebracht. De 

bestaande adviesraden blijven als werkgroepen bestaan, evenwel zonder enige 
status of bevoegdheden. Aanvulling van het voorstel is noodzakelijk, zodat de lokale 
adviesraden bij de advisering betrokken blijven, ook ongevraagd. 

- Voortgangsrapportage Wmo-beleidsplan 2016. De adviesraad wil hierover 
halfjaarlijks een overzicht.  

- Hulp bij Huishouding. Aanbesteding is rond en gaat 1 januari 2017 in. Iedereen 
houdt dezelfde hulp. 

 
21 December 2016. 

- Wethouder J. Bakker is verhinderd. 
- De nieuwe servicekaart Mantelzorg wordt ook samen met Aalburg gemaakt. 
- Kennis genomen van begroting en formatie CJG 2017-2018. 
- Kennis genomen van cijfers Wmo 2014-2015-2016 
- Wmo beleidsplan 2017, genaamd Tranformatieagenda 2017-2018. Op zich wordt 

een positief advies afgegeven, zij het dat ten aanzien van de aanpak en uitvoering 
nog veel vragen rijzen.  

- Breed adviesraad Sociaal Domein. De besluitvorming loopt enige vertraging op. De 
adviesraad verzoekt om in overleg tot een praktisch werkende oplossing te komen.  

- VOA’s. De provincie heeft de subsidiering van de VBOB stopgezet, waarmede de 
opleiding van de VOA’s voor cliëntondersteuning in het geding komt. Dat moet via 
de gemeenten gaan lopen, maar de gemeente heeft nog geen bericht ontvangen.  

  

3.2 Eigen vergaderingen 

 
Voorafgaand aan elke overlegvergadering vindt als regel een eigen vergadering plaats, waarbij 
gemeente niet aanwezig is. Deze vergadering dient ter voorbereiding van de overlegvergadering en 
ter bespreking van de interne zaken van de adviesraad. 
Ook b.v. bijeenkomsten samen met Woudrichem  over eigen bijdragen. 
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3.3 Deelname aan diverse (informatieve) bijeenkomsten 
 

De leden van de adviesraad wonen regelmatig informatieve bijeenkomsten in den lande bij, 
georganiseerd door de Koepel van Wmo-raden, door Movisie en Zorgbelang Brabant over uiteen 
lopende onderwerpen. 
 

3.4 Communicatie en publiciteit 
 
De adviesraad vindt dat aan deze aspecten richting burger onvoldoende aandacht wordt besteed. 
Hierdoor wordt de burger te weinig aangesproken om mee te doen. 
Website. 
De website van de Wmo Adviesraad is vernieuwd en sinds kort in de lucht. 
Website:  www.wmoadviesraadwerkendam.nl 
 
Wmo Meldpunt. 
De adviesraad heeft in 2015 besloten een Wmo Meldpunt in te stellen. Bijzonderheden vindt u op de 
website. 
Het Wmo Meldpunt heeft nadrukkelijk een signaleringsfunctie. Het meldpunt is niet bedoeld voor 
het behandelen van aanvragen of het afhandelen van persoonlijke klachten. Daarvoor is het Loket 
Altena, tel. 0183-507307. 
Wanneer u iets ziet of hoort dat dit beter kan in onze gemeente kunt u dit melden bij het meldpunt. 
De adviesraad houdt zich aanbevolen voor algemene opmerkingen over de uitvoering van de Wmo 
en kan met die opmerkingen daarna aan de slag richting gemeente. Het Meldpunt is bereikbaar 
onder tel.  06-22569195. 
De heer Arie Cornet is lid van de adviesraad en heeft op zich genomen om u te woord te staan. 
Veelal zal aan u worden verzocht de informatie ook kort op de mail te zetten. Dat kan op het 
volgende mail-adres: info@wmoadviesraadwerkendam.nl 
 
 

4.    Tot besluit 
 
De Wmo Adviesraad is sedert 2008 actief betrokken bij het beleid en de uitvoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning Wmo. 
De Adviesraad onderkent het grote belang van deze wet voor de samenleving van Werkendam, met 
als belangrijk uitgangspunt het meedoen van iedereen in die samenleving. De Adviesraad is van 
mening dat de wijze waarop door de gemeente Werkendam aan de Wmo uitvoering is gegeven grote 
waardering verdient. 
De belangrijkste rol van de Wmo Adviesraad is met name aandacht voor de cliënten, maar ook om de 
burgers er meer bij te betrekken. Het voornemen is dan ook om in de komende tijd meer aandacht te 
geven aan publiciteit en communicatie richting cliënt en burgers. 
 
Januari  2017. 
 
J.J.M. Bakker, voorzitter.                                                                
 
Bereikbaarheid en informatie. 
 
Adres bestuurssecretariaat. 
Munnikenland 10 (tijdelijk) 
4254EB Sleeuwijk 
Tel. 0183.301711 

http://www.wmoadviesraadwerkendam.nl/
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E-mail : info@wmoadviesraadwerkendam.nl 
 
Website:   www.wmoadviesraadwerkendam.nl 
 
 
  
Via de gemeente. 
Wmo Adviesraad Werkendam 
Vacature 
Postbus 16 
4250 DA  Werkerndam 
Tel. 
Email. 

mailto:info@wmoadviesraadwerkendam.nl

