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               JAARVERSLAG  2017 WMO  ADVIESRAAD  WERKENDAM                             
 

Hoofdstuk 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 aan 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  Aandachtsgebieden in de Wmo  
 

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 2017 heeft de heer J.J.M. Bakker zijn functie als voorzitter beëindigd. De heer Bakker 
heeft veel voor de Wmo-adviesraad betekend  en bij zijn afscheid van de raad is de grote waardering 
en dank uitgesproken voor het vele werk dat hij heeft verricht. Verder hebben om verschillende 
redenen in 2017 vijf leden zich uit de adviesraad teruggetrokken, te weten: de heer T. v.d. Berg  en 
mevrouw A. Verboom als ervaringsdeskundigen, de heer J. Theunisz lid namens de kern Sleeuwijk, de 
heer B. van Seters lid namens de kern Hank en de heer J. van Tilborgh lid namens de gezamenlijke 
kerken. Aan deze leden is veel dank verschuldigd en die is bij het afscheid uitgesproken. 
In de vacature Bakker is voorzien door de benoeming van Jan (J.K.L.) van der Touw uit Nieuwendijk. 
In de vacature van Weelden is benoemd Nini (N.) Hakkers-de Vries uit Sleeuwijk. 
De vacature:  van den Berg, Verboom, Theunisz, van Seters en van Tilborgh waren eind 2017 nog niet 
ingevuld. 
 
De samenstelling van de Wmo Adviesraad is per 31 december 2017 als volgt:                                                                                           
Woonplaats 
Voorzitter: 
J. (Jan) van der Touw                                                                    Nieuwendijk 
 
Leden: 
Kwaliteitszetels ervaringsdeskundigen:                                                         
Mevrouw N. (Nini) Hakkers                                                      Werkendam 
Mevrouw D. (Diana) Schouten                                                    Dussen 
Verder een 3-tal vacatures 
 
Gebiedsgebonden zetels: 
De heer  A. (Arie) Cornet                                                             Werkendam 
De heer B (Ben) Wijnands Dussen 
Vacature Hank        
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Vacature Nieuwendijk     
Vacature   Sleeuwijk 
 
Namens de gezamenlijke kerken: 
De heer A. (Aart) de Peuter                                                         Werkendam, vice-voorzitter 
Vacature 
 
Mevrouw J. van Leeuwen         secretaris  
 
Ambtelijke ondersteuning gemeente: 
De heer R. (Roel) van der Lugt                                                 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.) 
Jan van der Touw  – Ben Wijnands – Arie Cornet 
Aandachtsgebied 2 (Ondersteunen zelfredzaamheid enz.) 
Nini Hakkers - Aart de Peuter –Diana Schouten 
Aandachtsgebied 3 (Bieden van opvang) 
Nini Hakkers 
 
Werkgroepen. 
De adviesraad heeft een aantal werkgroepen ingesteld. 
 
Werkgroep overleg achterbannen. 
De werkgroep heeft in 2017 overleg gepleegd met patiëntenorganisaties, belangenverenigingen, 
thuiszorgorganisaties en MEE Brabant Noord. Tevens is een werkbezoek gebracht aan 
hulporganisatie Stichting GSW Altena. 
Samenstelling: 
Aart de Peuter (v)  – Ben Wijnands – Jan van der Touw 
 
Werkgroep PR en Communicatie. 
Samenstelling: 
Jan van der Touw (v)  – Arie Cornet – Diana Schouten 
 
                                                                                                            L 

1.6   Overleggen 
 
De adviesraad heeft in 2017 8 overlegvergaderingen gehouden, dus in aanwezigheid van de 
gemeente. Voorts is ter voorbereiding een aantal (voor)besprekingen gehouden. 
 
Overleg Wmo Adviesraden Land van Heusden en Altena 
De dagelijkse besturen van de adviesraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem kwamen in 
2017 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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Koepel van Wmo Adviesraden. 
Het lidmaatschap van de Koepel is in 2017 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. 
 
Platform Wonen, Zorg en Welzijn Altena. 
Het Platform is met ingang van 2017 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 Wmo-adviesraden 
van de gemeenten in het betreffende gebied worden vertegenwoordigd door mevrouw A. 
Timmermans, met als plaatsvervanger de heer A. de Peuter. 
 
Thema- en informatiebijeenkomsten. 
Ook in 2017 hebben leden van de adviesraad in eigen gemeente of regio bijeenkomsten bijgewoond 
bijv. inzake de burgerparticipatie, dementie, mantelzorgondersteuning, lokale belangenbehartiging 
verstandelijke gehandicapten. En verder enkele landelijke bijeenkomsten op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn. 
 
 

Hoofdstuk 2  Het jaar 2017 
 
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. Vanaf 2016/2017 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  uitvoeren. Uitgangspunt is dat de gemeente dorpen en voorzieningen beter kent en 
dichter bij de inwoners staat.  
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 adviesraad heeft zich in 2017 ook verdiept in de problematiek van de Jeugdhulp en adviezen 
uitgebracht over het beleidsplan en de verordening daarover. De Wmo-adviesraad heeft in 2017 haar 
zorgen kenbaar gemaakt bij de gemeente over de kwaliteit van de Jeugdzorg. 
 
De problematiek van Werk en inkomen via de Participatiewet is in 2017 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. 
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2.2  Transitie AWBZ –Wmo 
 
Zoals eerder beschreven zijn naast de bestaande taken nieuwe taken naar de gemeente 
overgekomen. De gemeente Werkendam heeft eerder, samen met 5 andere Dongemond-
gemeenten, de voorbereiding grondig aangepakt. Hierdoor is met name de inkoop van de zorg  
bevredigend verlopen. De adviesraad is hierbij vanaf het begin betrokken geweest en heeft daarbij 
de belangen van de cliënt centraal gesteld. De persoonlijke verzorging is geen taak van de gemeente. 
 
 

2.3   In 2017 uitgebrachte adviezen over belangrijke thema’s 

 
1. Aanvullend advies Maatschappelijke Transformatieagenda 2017-2018 

De adviesraad heeft, in vervolg op het in 2016 uitgebrachte advies over de Maatschappelijke 
transformatieagenda 2017-2018, voorgesteld om een financiële onderbouwing op te nemen. 
 

2. Mantelzorgwaardering 2017 
Er is een voorstel gedaan om de Mantelzorgwaardering te handhaven op € 140,00. Deze is 
wederom op dit bedrag vastgesteld. 

 
3. Doorontwikkeling wijkteams 

Inmiddels duurt de onduidelijkheid en onbekendheid van de wijkteams voort. De Adviesraad 
vindt het met name van belang, dat er aandacht wordt besteedt aan evaluatie Loket en 
wijkteams en integratie transities c.q. wijkteams. Ten aanzien van het overleg over de 
harmonisatie wijst de adviesraad op het uitgebrachte advies op 1 december 2016. In dit 
advies is hierover een alternatieve oplossing gegeven te weten een Platform sociaal domein 
dat het nieuwe beleid en dus ook de harmonisatie van het sociaal domein ter hand kan 
nemen.  
 

4. Beleidsregels Wmo Werkendam 2017 
De adviesraad heeft een positief advies verstrekt, maar plaatst wel een aantal 
kanttekeningen. De adviesraad mist op een aantal plaatsen in het gehele stuk de 
onafhankelijke cliëntondersteuning en ziet die graag alsnog opgenomen worden. Het stuk is 
een diffuus stuk, waarin het College het gezag heeft en het Loket en de wijkteams de 
uitvoerende partij zijn. Voor de inwoners is dit heel onduidelijk. De adviesraad ziet graag, dat 
hier in een toelichting duidelijkheid over gegeven wordt en bij de volgende beleidsregels een 
andere aanpak wordt overwogen. Verdere punten worden in het uitgebrachte advies 
uiteengezet. 
  

5. Klachtenregeling Jeugdhulp 2017 
De adviesraad adviseert positief op de Klachtenregeling Jeugdhulp 2017, maar betreurt het dat 
Gemeente Aalburg niet tot vaststelling van een gelijkluidende regeling kan komen. Een punt van 
aandacht is ook de zinnen: “De commissie wordt benoemd voor de periode tot 1 januari 2019. Zij zijn 
eenmaal herbenoembaar.” Deze zinnen roepen vragen op. Na 1 januari 2019 komt er toch een 
andere commissie, dan kunnen de leden van deze commissie toch niet herbenoembaar zijn?  
 

6. Cliëntervaringsonderzoek WMO 2017 
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De adviesraad heeft kennis genomen van het onderzoek. Alle cliënten hebben een vragenlijst 
ontvangen en 43 % heeft gereageerd. Aan de hand van de uitkomsten gaat de gemeente bekijken 
hoe de dienstverlening kan worden verbeterd. Vanaf 2018 worden ook de mensen die een afwijzing 
hebben gekregen, gevraagd om hun mening over het Loket. De adviesraad wil bij de voorbereiding 
van het volgende onderzoek vroegtijdig betrokken worden. Graag zien we ook een toetsing en 
navraag van de uitkomsten bij de cliënten.  
 

7. Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp 2017 
In dit uitvoeringsbesluit komt niet duidelijk naar voren wat leidend is voor de keuze van een 
zorgaanbieder. Worden er enkel gecontracteerde zorgaanbieders ingeschakeld of mag men ook een 
niet gecontracteerde zorgaanbieder kiezen? Bij ambulante begeleiding kan een niet gecontracteerde 
hulpverlener zich aanmelden via jeugdzorg@breda.nl Omdat dit nergens vermeld staat adviseert de 
adviesraad om een verwijzing naar de website www.jeugdzorg.nl op te nemen. Ook de vermelding 
dat men gebruik kan maken van onafhankelijke cliëntondersteuning moet opgenomen worden. 
Verder adviseert de adviesraad positief over het Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp 2017. 
  

8. Projectplan Geschikt Wonen 
De adviesraad adviseert positief over dit projectplan, waarbij particuliere woningbezitters van het 
Land van Heusden en Altena er op gewezen worden vroegtijdig toekomstbestendig te (ver)bouwen. 
Ook vraagt de adviesraad aandacht om hier bij nieuwbouwprojecten ook al aandacht aan te 
besteden. 
 

9. Verordening Wmo Werkendam 2018 
De adviesraad heeft de conceptverordening Maatschappelijke Ontwikkeling voor de gemeente 
Werkendam 2018 besproken. Het overleg heeft geleid tot een positieve beoordeling, maar er 
worden wel de nodige kanttekeningen geplaatst. Deze zijn in het advies d.d. 08-12-2017 uitvoerig 
toegelicht. De adviesraad attendeert het College wederom op het ontbreken van een vermelding dat 
Wmo-cliënten gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. 
 
  

Hoofdstuk 3    Vergaderingen  

 

3.1 Overlegvergaderingen Wmo Adviesraad Werkendam in 2017 
 
De Wmo Adviesraad was in 2017 9 maal in een overlegvergadering bijeen, waarbij ook de gemeente 
vertegenwoordigd was. De belangrijkste zaken worden hier vermeld. 
 
26 januari 2017 

- Wethouder J. Bakker en de heer P. Hoenselaar zijn aanwezig. 
- Op 1 maart a.s. start de heer R. van der Lugt als Beleidsmedewerker Wmo voor de 

gemeente Werkendam. 
- Er ligt een raadsvoorstel voor het bouwen van een kleinschalige voorziening voor 

verzorging en verpleging in Sleeuwijk.  
- De adviesraad verzoekt om een inhoudelijk budgetteringsplan en dorpsgerichte 

aanpak van de Transformatie agenda.  
- Cliëntervaringsonderzoek. Vanuit de adviesraad wordt gevraagd naar de planning 

en of zij ook vragen in kunnen dienen. Aanvulling moet mogelijk zijn en 
aandachtspunten uit de vorige enquête worden ook meegenomen. 

- Jaarverslag 2016 en Werkplan 2017 worden vastgesteld en zullen verzonden 
worden. 

mailto:jeugdzorg@breda.nl
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- Beleidsplan 2017. De adviesraad pleit voor schriftelijke bekendmaking aan 
zorgvragers van recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Pilot crisisopvang in 
Land van Heusden en Altena wordt positief ontvangen. Adviesraad vraagt om een 
vangnetregeling voor iedereen die langdurig ziek of gehandicapt is nu de bijdrage 
WtcG en CER zijn komen te vervallen. Doorontwikkeling Sociale Wijkteams Loket 
Altena wordt op dit moment volop aan gewerkt. Het is wenselijk om meer 
bekendheid te geven aan het bestaan van VOA’s en de wijkteams. Aanbesteding 
HbH is goed verlopen. De adviesraad wil meer in kontact treden met mantelzorgers 
in de diverse doelgroepen. Procesoptimalisatie Wmo: rapportage over cliënten, geld 
en resultaten. In de gemeente Werkendam is dit geslaagd.  
Onderzoek Maatschappelijke adviesraad. Is besproken met Woudrichem en 
Aalburg.  
Algemene Voorzieningen: het bezoek aan diverse inlooppunten in 2017 in de 
diverse kernen laat zien dat daar voldoende behoefte aan bestaat. 

 
23 februari 2017 

- Wethouder J. Bakker en de heer G. van Riet zijn aanwezig. 
- Benoeming Joke van Leeuwen tot secretaresse 
- Commissie Inwoners. Kerken en Sociale Dienst gaan samenwerken m.b.t. 

schuldenproblematiek. Trema kan ook een rol spelen in voorlichting. 
- Woonzorgzone overleg. Hierbij wordt gesproken over de tekorten aan personeel in 

de thuiszorg. Hierin ziet de adviesraad ook een verantwoordelijkheid voor de 
gemeente. Wat dagbesteding betreft is er beperkt aanbod, zeker voor bepaalde 
doelgroepen. Er wordt budget vrijgemaakt om initiatieven vanuit de zorg voor 
dagbesteding te stimuleren. 

- Platform Wonen Zorg en Welzijn. Het is van het grootste belang, dat dit behouden 
blijft om de lokale belangen te blijven behartigen en met zorgaanbieders in gesprek 
te blijven. Mensen willen zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven 
wonen.  

- Overgang Welzorg – Harting naar Medipoint. Vanaf 1 mei 2017 wordt het contract 
met Welzorg beëindigd en gaat Medipoint de hulpmiddelen leveren. 

- Toekomstvisie Altena. Gekeken moet worden, hoe initiatieven uit de dorpskernen 
voorgedragen kunnen worden aan de gemeente om vervolgens gefaciliteerd te 
kunnen worden. 

 
4 april 2017 

- Wethouder J. Bakker en de heer R. van der Lugt zijn aanwezig. 
- Er wordt door de gemeente deze maand advies gevraagd aan de Wmo-adviesraad 

over de beleidsregels en planning voor de nieuwe fusiegemeente. 
- Over de vroegtijdige schoolverlaters heeft de Wmo Adviesraad signalen gehoord dat 

er toch een flinke groep jongeren totaal buiten beeld is, omdat zij niet op een school 
geregistreerd zijn. Daar moet volgens hen iets mee gebeuren. Deze jongeren hebben 
vaak problemen en dreigen in het criminele circuit terecht te komen.  

- Cliëntondersteuning door MEE. Uit de ontvangen kwartaalrapportage van MEE blijkt 
dat we 152 cliënten hebben die door MEE ondersteund worden.  

- Diverse leden van de Wmo-adviesraad hebben het Dementiecafé in Woudrichem 
bezocht. Eén van de punten die naar voren kwam was dat mensen die dement 
raken vaak een heel traject moeten doorlopen voordat zij de benodigde zorg 
krijgen. Er zijn erg veel organisaties en instanties bij betrokken en het is soms  
schrijnend dat mensen meerdere keren hun verhaal moeten vertellen. De vraag is 
of daar wat meer afstemming in zou kunnen plaatsvinden.  
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- Cliëntervaringsonderzoek WMO. De Wmo-adviesraad wil, dat er een uitbreiding van 
vragen wordt opgenomen bij het cliëntervaringsonderzoek WMO. 

 
11 mei 2017 

- Wethouder J. Bakker is verhinderd, de heer R. van der Lugt is aanwezig. 
- Presentatie door mevrouw Teeuw. De Wmo-adviesraad maakt zich zorgen over de 

jeugd, die aan de rand van de maatschappij staan, ook vanwege de lange 
wachtlijsten.  

- De gemeente wil ideeën uit de samenleving laten komen en experimenten stimuleren 
inzake de transformatieagenda. De Wmo Adviesraad wil graag meedenken en op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen. 

- Vanuit de Wmo-adviesraad is er veel verzet rondom de nieuwe beleidsregels. Zo vindt 
de Wmo-adviesraad het niet reëel dat er binnen 7 dagen een plan moet liggen, zeker 
omdat het bij MEE vaak niet snel gaat. Er moet dan opgeschort kunnen worden.  
Verder wordt er steeds gesproken over het college, terwijl we ook een Loket en 
wijkteam hebben. Voor cliënten wordt dit erg onduidelijk gevonden. Ook bevreemd 
het dat er niets wordt vermeld over Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s)  

- Doorontwikkeling wijkteams. De Wmo-adviesraad meent dat de wijkteams volkomen 
onbekend zijn. De Wmo-adviesraad heeft gevraagd om geïnformeerd te worden over 
door-ontwikkeling van de wijkteams. Tot nu toe heeft dit niet plaats gevonden. De 
Wmo-adviesraad betreurt dit. 
De Wmo Adviesraad vindt het ook niet gewenst dat alles wordt doorgeschoven naar 
2019.  

 
22 juni 2017 

- Wethouder J. Bakker is verhinderd, de heren P. Hoenselaar en R. van der Lugt zijn 
aanwezig. 

- De heer B. van Seters heeft zich teruggetrokken uit de Wmo-adviesraad. 
- Er is een onduidelijkheid over het raadsbesluit met betrekking tot het vervoer naar 

Breda met de Deeltaxi. Als in- en uitstappunt staat in het raadsbesluit genoemd 
Centrum Breda. Bij de uitvoering wordt evenwel alleen de mogelijkheid geboden om 
bij “halte Oude Vest” in Breda in- en uit te stappen. Voor mensen die slecht ter been 
zijn is dit bezwaarlijk. De Wmo-adviesraad heeft nadrukkelijk aandacht  gevraagd om 
binnen de kern Breda vervoerd te worden van en naar de plaats van   bestemming.  

- Evaluatie werkwijze Wmo-adviesraad. Door de medewerkers van de gemeente is een 
visie neergelegd. De Adviesraad is bij de voorbereiding niet betrokken geweest. De 
Wmo-adviesraad pleit ervoor dat zij bij het ontwikkelen van beleid pro-actief 
kunnen meedenken en betrokken worden op het moment dat zij nog invloed 
kunnen uitoefenen. Afgesproken wordt dat de Wmo Adviesraad zelf gaat evalueren. 

- Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De gemeente Werkendam wil 
gebruik blijven maken van de ervaring en expertise van de centrumgemeente. Er 
moeten nog afspraken over gemaakt worden. Momenteel wordt het 
voorzieningenniveau bij de drie Altena-gemeenten onderzocht en daarbij wordt ook 
een doorkijk gemaakt naar de nieuwe gemeente. De Wmo-adviesraad ziet grote 
noodzaak voor opvangmogelijkheden in onze eigen gemeente. Er wordt ook goede 
bereikbaarheid (telefoon) gemist bij crisissituaties. Voorzieningen in de stad zijn 
niet te vergelijken met die op het platteland. 

 
 
14 september 2017 

- Er is afscheid genomen de heren J. van Tilborgh, T. van den Berg en B. van Seters 
(als enige van de scheidende leden aanwezig). Ook de voorzitter, de heer J.J.M. 
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Bakker trekt zich terug, vanwege zijn gezondheid. Mevrouw N. Hakkers-de Vries 
wordt verwelkomd als nieuw lid. Wethouder J. Bakker en de heer R. van der Lugt 
waren hierbij aanwezig. 

- Presentatie door mevrouw A. van der Lee van GSW  Altena  over minimabeleid. 
- Uitleg Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp 2017 door dames Teeuw en de Putter. De 

Adviesraad ziet niets terug in het uitvoeringsbesluit over onafhankelijke 
Cliëntondersteuning. Volgens de gemeente hoort dit niet thuis in het 
Uitvoeringsbesluit, maar staat dit wel opgenomen in de Verordening. Bij 
aanmelding bij het Centrum Jeugd en Gezin wordt er wel informatie verstrekt over 
MEE en Zorgbelang. Een niet gecontracteerde zorgaanbieder voor ambulante 
hulpverlening (via pgb) kan zich altijd met redenen omkleed aanmelden bij 
jeugdzorg@breda.nl . Bij verblijfszorg zijn er meerdere partijen betrokken. De Wmo-
adviesraad concludeert, dat een snelle afspraak met een cliëntondersteuner niet 
altijd lukt. 

- De Wmo-adviesraad brengt een positief advies uit over het Uitvoeringsbesluit 
Jeugdhulp 2017. 

- Er moet in beeld gebracht worden, wat er met de steunpunten moet gebeuren. Het 
beschikbaar budget moet worden besteed aan activiteiten. Steunpunten moeten 
een huiskamerfunctie vervullen, maar de vrijwilligers moeten ook gekend worden in 
de besprekingen: “hoe nu verder?”  

- De Wmo-adviesraad moet meer pro-actief adviserend kunnen optreden. Graag wil 
de Wmo-adviesraad ook ruimer van te voren op de hoogte gesteld worden van de 
stukken. 

- Geschikt wonen in Land van Heusden en Altena. De woningen zouden 
toekomstbestendig gebouwd moeten worden/aangepast moeten worden. De 
gemeente heeft al een convenant hierover met de woningcoöperaties. Er zal meer 
toetsing komen van de bouwvergunningen. De Wmo-adviesraad is akkoord met de 
beleidsnota, maar vraagt zich af of de financiering echt ten laste van het Wmo-
budget moet gaan. 

- Rapportage cliëntervaringsonderzoek. De Wmo-adviesraad hoopt, dat zij volgend 
jaar sneller betrokken worden bij de vraagstelling. De vragen en opmerkingen 
worden volgend jaar meegenomen in een verdiepingsonderzoek uitgevoerd door 
een onafhankelijk onderzoeksbureau. 

- Er heeft een gesprek plaats gevonden tussen de Rekenkamercommissie en een 
tweetal leden van de Wmo-adviesraad. 
 

26 oktober 2017 
- Wethouder J. Bakker is verhinderd, de heer R. van der Lugt is wel aanwezig. 
- De heer van der Touw is bereid om de vergadering voor te zitten, nu de heer Bakker 

afscheid genomen heeft. Er wordt voorgesteld om binnen het eigen netwerk te 
kijken, of men mensen bereid weet om zitting te nemen in de Wmo-adviesraad. 

- Een delegatie van de Wmo-adviesraad is op bezoek geweest bij Medipoint. Dit was 
een bezoek waarbij een positieve indruk is verkregen. 

- De Wmo-adviesraad vraagt om de VOA’s beter te faciliteren.  
- Het College behandelt op 7 november een voorstel om vanaf 1 januari 2018 te gaan 

werken met een Platform Sociaal Domein, waarbij de huidige Adviesraden formeel  
als kamers of commissies c.q. werkgroepen vroegtijdig advies uitbrengen. Per 1 
januari 2018 komt er dan een Regeling Brede Adviesraad Altena. 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. 

mailto:jeugdzorg@breda.nl
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- Folder Cliëntondersteuning. De WMO-Adviesraad gaat akkoord met de nieuwe 
Folder Cliëntondersteuning WMO. Voor de jeugd is er een andere folder. 

- Beschermd wonen. Op 19 december wordt er aan de gemeenteraad een plan 
voorgelegd voor gedecentraliseerd beschermd wonen. Mensen met Wlz-indicatie 
kunnen dan in de eigen omgeving worden opgevangen. Maar de Wmo-Adviesraad 
voorziet wel problemen in de beschikbare plaatsen. 
 

14 december 2017 
- Wethouder J. Bakker en de heer R. van der Lugt zijn aanwezig. 
- Er worden uitnodigingen verstuurd naar Wmo cliënten om deel te nemen aan 

groepsinterviews. Deze worden gehouden naar aanleiding van het 
Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van begin 2017. De gemeente wil daar een 
verdieping aanbrengen door gesprekken te houden in groepen van ongeveer 10 
cliënten met eventueel hun begeleiders. Men is benieuwd wat hun ervaringen zijn 
met Loket Altena. De interviews worden uitgevoerd door een onafhankelijk 
adviesbureau. De gesprekken vinden plaats op 31 januari en 7 en 8 februari 2018. 

- Er is een website www.hulpenondersteuninginaltena.nl. Dat is een digitale sociale 
kaart waarbij via een zoekfunctie de juiste zorg kan worden opgezocht. Zo wordt het 
aanbod gemakkelijk inzichtelijk. Ook is er een websiste www.linkedaltena.nl Dit is een 
digitaal smoelenboek voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), wijkteam 
medewerkers, etc., zodat mensen kunnen zien wie zij moeten hebben bij bepaalde 
problematiek en wat deze mensen doen.  

- Onderzoek Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie stelt een onderzoek 
in onder 70 personen, die wel een melding gedaan hebben bij Loket Altena, maar 
uiteindelijk geen aanvraag ingediend hebben. Eerder waren deze mensen buiten 
beeld.  

- Raadsinformatiebrief Resultaatfinanciering. Bij de resultaatfinanciering praten we 
over twee trajecten: Hulp bij Huishouding en Begeleiding. De zorgaanbieder krijgt 
geld, als het resultaat is behaald. Bij Hulp bij Huishouden is dit moeilijk te meten en 
het is niet fair om de aanbieder daar op af te rekenen. Bij Begeleiding wordt er met 
klassen gewerkt. In de nieuwe aanbesteding wordt gekeken, hoe het stelsel 
aangepast moet worden. Bij Begeleiding kan vooruitgang, maar ook stilstand of 
gecontroleerde achteruitgang het beoogde resultaat zijn. Resultaat is dus een 
subjectief begrip. 

- Halfjaarrapportage Stichting MEE. Graag zag men een meer gespecificeerde 
rapportage, waarin de cijfers voor WMO en Jeugd apart genoemd werden en 
waarbij er ook een onderverdeling te zien is naar leeftijd. 

- Brede adviesraad Sociaal Domein. Er zaten nog al wat haken en ogen aan de opzet. 
En er is nog al wat gewijzigd na de adviesaanvraag van vorig jaar. Daarom moet er 
opnieuw advies uitgebracht worden. Daar dit erg kort dag wordt, vinden steeds 
meer mensen dat het beter is om  op de huidige voet door te gaan tot de 
herindeling. De op- en aanmerkingen, die er al liggen worden meegenomen.   

 

3.2 Interne overleggen 
Voorafgaand aan elke overlegvergadering vindt als regel een eigen voorbespreking plaats. Deze 
bespreking dient ter voorbereiding van de overlegvergadering en ter bespreking van de 
agendapunten in de adviesraad. 
 

3.3 Deelname aan diverse (informatieve) bijeenkomsten 
 

http://www.hulpenondersteuninginaltena.nl/
http://www.linkedaltena.nl/
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De leden van de adviesraad wonen regelmatig informatieve bijeenkomsten in den lande bij, 
georganiseerd door ondermeer 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 weer in de lucht. 
Website:  www.wmoadviesraadwerkendam.nl 
 
Wmo Meldpunt. 
De adviesraad heeft in 2015 besloten een Wmo Meldpunt in te stellen. Bijzonderheden staan op de 
website. 
Het Wmo Meldpunt heeft nadrukkelijk een signaleringsfunctie. Ervaringen met Wmo-aanvragen 
kunnen hier  worden gedeeld met de Wmo-adviesraad. 
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. 
U kan worden gevraagd om de informatie ook kort op de mail te zetten als dit voor u mogelijk is. 
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. Maar er dient nog wel op belangrijke punten gestreefd te worden naar 
verbetering.  
De belangrijkste rol van de Wmo Adviesraad is met name aandacht voor de cliënten, maar ook om de 
burgers er meer bij te betrekken. De komende tijd zal dan ook meer aandacht gegeven dienen te 
worden aan publiciteit en communicatie richting cliënt en burgers.  
 
 
Oktober 2018. 
 
De heer A. de Peuter, voorzitter.                                                                
 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheid en informatie: 
 

http://www.wmoadviesraadwerkendam.nl/
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Secretariaat: 
Wmo Adviesraad Werkendam 
Magnolialaan 8 
4286 CN  Almkerk 
Tel. 06-47903671 
 
 
Website:   www.wmoadviesraadwerkendam.nl 
 
Via de gemeente. 
Wmo Adviesraad Werkendam 
Postbus 16 
4250 DA  Werkerndam 
Tel. 0183-507200 


