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Hoofdstuk 1    WMO Algemeen 
 
 

1.1    Wmo  Algemeen 
Ook voor het jaar 2017 heeft de Wmo Adviesraad een werkplan opgesteld. 
Ingaande 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) in werking 
is getreden. Deze wet is de opvolger van de Wmo van 2007. Die wet had ten 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). 
 
Nieuwe zorgtaken naar de gemeente. 
Deze nieuwe wet is onderdeel van een grote decentralisatie van zorg, jeugd en werk naar de 
gemeenten. De Rijksoverheid heeft besloten om de ondersteuning aan inwoners in Nederland op het 
gebied van zorg, jeugdhulp en werk & inkomen vanaf 1 januari 2015 anders te organiseren: dichterbij 
huis tegen lagere kosten. De gemeente krijgt er daarom taken bij maar moet deze taken met minder 
geld uitvoeren. Uitgangspunt is dat de gemeente de dorpen , buurten en voorzieningen beter kent en 
dichter bij de inwoners staat. 
 
Nieuwe zorgtaken Wmo. 
Een aantal zorgtaken voerde de gemeente al uit, zoals  bv  huishoudelijke ondersteuning, 
vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. De gemeente blijft deze taken uitvoeren. Nieuw is 
dat er ook taken bijkomen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zoals 
dagbesteding en begeleiding. Persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden is  geen taak van de 
gemeente. Het jaar 2015 was een overgangsjaar, zodat het nieuwe beleid in 2016 gaandeweg is 
ingevoerd. 
 

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 de 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 problemen 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, die in Den Haag wordt 
gepromoot en dat de verbindingen in de samenleving beoogt te verstevigen. 
 

1.2   Wmo Beleidsplan 2017 
De afgelopen jaren hebben wat betreft het Sociaal Domein in het teken gestaan van de 
decentralisatie van de Wmo, de jeugdhulp en de Participatiewet. De beleidsplannen zijn vastgesteld, 
alsmede de verordeningen en beleidsregels voor de uitvoering. Op papier is alles klaar, maar in 2017 
en de volgende jaren komt het aan op de uitvoering van dat beleid. Met name de relatie met het 
welzijnsbeleid is hierbij van groot belang. Er zijn in dat verband erg veel zaken die opgepakt moeten 
worden. Er ontbreekt tot op heden een procesagenda, waarmede de transformatie van het Sociale 
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Domein in het geheel en de Wmo in het bijzonder op lange termijn bewerkstelligd kan worden. Voor 
de jaren 2017 en 2018 is de maatschappelijke transformatieagenda opgesteld, die de verdere 
invulling aangeeft en een routepad probeert uit te stippelen. Hierin wordt de wettelijke opgave in de 
sociale samenhang, het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid opgenomen, en daarmede tevens de 
maatschappelijke participatie in de samenleving te ondersteunen. Dat betreft hier ook de 
Participatiewet en de Jeugdwet, maar kan ook gaan over Woon- en ruimtelijke beleid en Welzijns- en 
Gezondheidsbeleid. 
De adviesraad geeft deze agenda besproken en was liever in een vroeger stadium bij het proces 
betrokken geweest. Bij de adviesraad heeft men met name de nadruk gelegd op een dorpsgewijze 
aanpak. Er is gevraagd om goed voorbereide workshops te houden om de ambities per dorp duidelijk 
te krijgen en tevens meer draagvlak. Tevens adviseert de adviesraad de uitwerking van dit plan meer 
te zien als een input per dorpskern voor het nieuwe beleid van het Sociale Domein van de nieuwe 
gemeente Altena. 
Voor de uitvoering van het plan moet de gemeente meer partners en samenwerking zoeken, want 
het komt echt niet zomaar van de grond. De gemiddelde burger weet nog van niets. De nadruk moet 
liggen op een dorpsgewijze aanpak en daarbij te denken aan een budgetteringsplan per dorpskern. 
Voorts moeten in 2017 de actiepunten van het WMO-beleidsplan 2016 worden gerealiseerd. 

 
 
   

Hoofdstuk 2    WMO Adviesraad 
 

2.1 Doel van de Wmo Adviesraad 
Om burgers de gelegenheid te geven mee te denken over het Wmo-beleid en de uitvoering daarvan 
heeft de gemeente Werkendam ingaande 2008 een onafhankelijke Wmo Adviesraad ingesteld.  
Het doel  van de Wmo Adviesraad is om het college van burgemeester en wethouders gevraagd 
en/of ongevraagd advies te geven op het terrein van de Wmo. De leden onderhouden daarvoor 
structureel contacten met de samenleving in de gemeente om zodoende draagvlak te krijgen en 
daarnaast zaken voor advisering te signaleren. De Wmo Adviesraad vormt als het ware voor deze 
materie een tussenschakel tussen de samenleving en de gemeente. 
Er komt in 2017 naar verwachting een wijziging in de positie van de WMO-adviesraad. De gemeentes 
streven naar een gezamenlijke WMO-adviesraad voor het gehele Sociale Domein. In een werkgroep 
is samen met Zorgbelang een model ontwikkeld. Vanwege de adviesraad is steeds gesteld, dat er 
onderscheid moet worden gemaakt, voor de situatie tot en na 1 januari 2019, ingaande welke datum 
de gemeenten gaan fuseren. Dat model, is wel geschikt ingaande 1 januari 2019, maar niet voor de 
periode daarnaartoe. Er zijn geen spelregels gemaakt voor de relatie met de lokale adviesraden, die 
in het voorstel geen status en bevoegdheden hebben. De adviesraad heeft het voorstel afgewezen en 
wil tot 1 januari 2019 bij het adviseren betrokken blijven. Ook ongevraagde adviseren moet mogelijk 
blijven en tevens overleg met de eigen gemeente. 
 

2.2 Samenstelling  Wmo Adviesraad 
De samenstelling van de Wmo Adviesraad is geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wmo Adviesraad 
Werkendam 2010.  
Volgens dat besluit kent  de adviesraad 5 kwaliteitszetels voor ervaringsdeskundigen, 5 gebied 
gebonden zetels (per woonkern) en 1 zetel  namens de gezamenlijke kerken. 
Er is een onafhankelijk voorzitter, zijnde geen lid of werkzaam onder verantwoordelijkheid van het 
gemeentebestuur. De voorzitter heeft geen stemrecht. 
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De huidige samenstelling van de Wmo Adviesraad is per 1 januari 2017 als volgt: 
 
Voorzitter     J.J.M. (Jack) Bakker                      Sleeuwijk        jack.bakker@planet.nl    tel.018.301711 
 
Leden 
 
Kwaliteitszetels ervaringsdeskundigen. 
De heer T. (Teus) v.d. Berg                               Werkendam    teusvandenberg@hotmail.com 
Mevr. D. (Diana) Schouten         Dussen   diadscho@hetnet.nl 
Mevr. A. (Anita) Verboom          Werkendam   anitaverboom72@hotmail.com 
Vacature 
Vacature 
 
Gebiedsgebonden zetels per dorp. 
De heer A. (Arie) Cornet                                    Werkendam   arie.cornet@hotmail.com 
De heer J. (John) Theunizs                        Sleeuwijk        johntheunisz3@hotmail.com 
De heer J. Jan) van der Touw                             Nieuwendijk  jantouw@yahoo.com 
De heer B. (Bert) v. Seters                                  Hank               bvseters@ziggo.nl 
De heer B. (Ben) Wijnands                                 Dussen            arianne.wijnands@hetnet.nl  
 
Namens de gezamenlijke kerken. 
De heer A. (Aart) de Peuter                               Werkendam    a.depeuter@hetnet.nl 
De heer J.(Jeroen) v. Tilborgh                            Werkendam    jeroen_van_tilborgh@hotmail.com 
Zij bekleden samen de zetel. 
 
Bestuurlijk secretaris                                            
vacature 
 
De heer A. de Peuter is vice-voorzitter. 
 
Ambtelijke ondersteuning gemeente. 
Vacature 
Mevr.   H. (Hella) de Ridder 
 
De Wmo Adviesraad is voor de eerste keer geïnstalleerd in januari 2008. De leden nemen zitting voor 
4 jaar en kunnen hun zittingsperiode met maximaal eenmaal vier jaar verlengen. Er is een rooster van 
aftreden 

 

2.3 Vergaderingen van de adviesraad 
De adviesraad komt jaarlijks minimaal 5 keer bijeen in een overlegvergadering met de gemeente. In 
deze vergaderingen adviseert de raad aan de gemeente. 
Daarnaast kent de adviesraad  eigen vergaderingen, waarin zij onder meer de adviezen voor de 
overlegvergaderingen voorbereiden en eigen zaken bespreken. 
De voorzitter initieert en activeert de Wmo Adviesraad, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Hij 
vertegenwoordigt ook de adviesraad en legt de externe contacten.. 
 

2.4     Ondersteuning van de adviesraad 
De gemeente Werkendam ondersteunt de Wmo Adviesraad met een ambtelijke secretaris. Deze 
bereidt samen met de voorzitter de vergadering voor, draagt zorg voor tijdige toezending van de 
vergaderstukken en is contactpersoon richting wethouder. Hij is tevens verantwoordelijk voor de 
informatievoorziening aan de raad. 

mailto:jack.bakker@planet.nl
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Daarnaast heeft de Wmo Adviesraad een eigen budget voor administratieve en inhoudelijke 
ondersteuning 
Vergaderkosten                                            €    1.050 
Abonnementen, literatuur                          -        500 
Deskundigheidsbevordering                       -     1.500 
Teambuilding                                                 -     2.500 
Raadpleging achterban                                -         450 
Kosten (externe) ondersteuning                 -     4.885 
PR en communicatie                                     -     1.615 
 
                                    Totaal                           €  12.500 
                                                                         ========                                                    
 

Hoofdstuk 3    Werkwijze van de WMO Adviesraad 
 

3.1 Beleidsadvisering met betrekking tot de Wmo 
De Wmo Adviesraad maakt afspraken met de gemeente over standaard- termijnen inzake 
adviesaanvragen, alsmede de termijnen  waarop aan de adviesraad ter zake informatie wordt 
verstrekt. 
 
Beleidsadvisering aan het college is een belangrijke taak. Door deze beleidsadvisering kunnen  de 
wensen en behoeften worden verwoord van de inwoners van de gemeente. Deze taak vraagt van de 
leden van de adviesraad echter wel kennis, inlevingsvermogen en inzicht in de onderwerpen van de 
Wmo. De wet is breed geformuleerd en ook de aanpak in de gemeente Werkendam.  
 

3.2    Taakverdeling Wmo Adviesraad 
Om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren zijn de volgende werkgroepen ingesteld. 
 
Werkgroep Overleg achterbannen. 
A.de Peuter (voorz.) – J. Theunisz - B. Wijnands –  B.v.Seters – J. van der Touw- A. Verboom – 
 J. Bakker 
 
Werkgroep PR en Communicatie  
J. Theunisz (voorz.) – A. Cornet – D. Schouten -  J. v. Tilborgh - J. Bakker 
 
Werkgoep Wmo 2015  Beleidsdoel 1  Voorzitter B. van Seters 
J. Bakker – B. Wijnands – B. v. Seters – A. Cornet – J. van der Touw 
 
Werkgroep Wmo 2015 Beleidsdoel 2 Voorzitter A. Verboom 
T. v.d. Berg - A. de Peuter – D. Schouten – A. Verboom 
 
Werkgroep Wmo 2015 Beleidsdoel 3 Voorzitter J. van Tilborgh 
J. Theunisz – J. v. Tilborgh – T. v.d. Berg 
 

3.3   Informatie verzamelen 
Verzamelen van informatie geschiedt via de achterban, de media, deskundigen en ambtenaren van 
de gemeente. De werkgroep overleg achterbannen overlegt met instellingen en andere groepen uit 
de samenleving. Tevens worden informatieve externe bijeenkomsten bezocht. 
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3.4   Signaleren 
Door regelmatig contact te houden met bijzondere doelgroepen  en dat op een systematische wijze 
aan te pakken kan de Wmo Adviesraad de signaleringsfunctie invullen. Daarnaast kan 
achterbanraadpleging worden georganiseerd.  De Wmo Adviesraad moet weten wat er leeft. 
  

3.5 Klantervaringsonderzoeken 
De gemeente  is verplicht jaarlijks een klantervaringsonderzoek over de verstrekking van individuele 
voorzieningen te houden. Dat onderzoek vindt veelal plaats door een extern onderzoeksbureau .  
Analyse van de uitkomsten van deze onderzoeksgegevens kunnen ook voor de Wmo Adviesraad 
input geven. De raad kan ook aanvullend onderzoek initiëren of aanvullende vragen voorstellen.  
 

3.6 Deelname aan andere overleggen 
Er vindt periodiek overleg plaats met de adviesraden van Woudrichem en Aalburg. 
Het overleg met de adviesraden op Dongemond-niveau en West-Brabant breed zijn in 2015 gestrand 
wegens gebrek aan animo. Ook wordt deelgenomen aan een raadswerkgroep transities, waarin 
gemeenteraadsleden, wethouders en beleidsambtenaren overleg plegen. Het gaat daar met name 
over het proces. 
 

3.7 PR en communicatie 
Communicatie is een wezenlijk onderdeel van de uitvoering. De werkgroep PR en Communicatie is 
hier alert op. Door de adviesraad is de afspraak gemaakt dat bij elke overlegvergadering of en zo ja 
welke punten in aanmerking komen voor publicatie. De algemene publicatie over deze materie schiet 
te kort, te meer daar de meeste voorstellen door de gemeenteraad als hamerstuk worden 
vastgesteld, zodat enige discussie en publicatie achterwege blijft. 
 

3.8 WMO Meldpunt 
De adviesraad een heeft een Wmo Meldpunt  ingesteld, niet voor klachten maar met een 
signaleringsfunctie en voor het verzamelen van informatie.  
Contactgegevens Meldpunt:  tel. 06.22569195; Email: info@wmoadviesraadwerkendam.nl 
 

3.9 Website 
De Wmo heeft een eigen website:  www.wmoadviesraadwerkendam.nl. 
 

3.10 Jaarverslag en werkplan 
De adviesraad informeert  de achterban en de burger tenslotte ook via een jaarverslag en  het 
werkplan, dat voor elk kalenderjaar wordt opgesteld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@wmoadviesraadwerkendam.nl
http://www.wmoadviesraadwerkendam.nl/
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Hoofdstuk 4    Activiteiten in 2017 
 

4.1    Speciale aandacht in 2017 
Aandacht gaat in 2017 uit naar de uitvoering van het Wmo Beleidsplan 2017.  
Hierna worden enkele aspecten genoemd die speciale aandacht zullen vragen. 
 

- Doorontwikkeling wijkteams en wijknetwerken 
- Meer actie richting participatie-samenleving 
- Beleidsbepaling algemene voorzieningen in relatie tot welzijnsbeleid 
- Transformatie naar betere afstemming en integratie van de 3 transities , met name voor de 

client. 
- Analyse en verbetering vervoersstromen 
- Dagbesteding in eigen omgeving 
- Beleidskader informele zorg, ook voor vrijwilligers 
- Onderzoek crisisopvang in het gebied 
- Laagdrempelige ontmoetingsruimte in elke kern 
- Borging continuïteit zorg voor 16 – 23 jarigen 
- Onafhankelijke cliëntondersteuning 
- De VOA’s 
- Aanpassing beleidsregels 
- Mantelzorgwaardering 
- Cliëntervaringsonderzoek 2016 
- Wonen, zorg en welzijn 

 

4.2      Data overlegvergaderingen  2017 
Voor 2017 zijn de volgende overlegvergaderingen vastgelegd: 

 26 januari 

 23 februari 

 6 april 

 11 mei 

 22 juni 

 14 september 

 26 oktober 

 14 december 
In principe wordt elke overlegvergadering vooraf gegaan door een eigen vergadering. 
 

Bereikbaarheid: 
 
Eigen secretariaat: 
J.M. van Leeuwen 
Magnolialaan 8., 4286 CN  Almkerk 
Telefoon: 06-47903671 
                                        
Email:       info@wmoadviesraadwerkendam.nl 
Website:  www.wmoadviesraafwerkendam.nl 
 
Bereikbaarheid bij gemeente. 
Wmo Adviesraad Werkendam 
t.a.v. Roel van der Lugt 
Postbus 16 
4250DA Werkendam           

mailto:info@wmoadviesraadwerkendam.nl
http://www.wmoadviesraafwerkendam.nl/

