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JAARVERSLAG 2013 WMO-RAAD ZEEWOLDE
TAAK VAN DE WMO-RAAD
De Wmo-raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente op het terrein van de wet
maatschappelijke ondersteuning. Het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders, B&W)
betrekt burgers bij het maken van participatiebeleid door advies te vragen aan de onafhankelijke
Wmo-raad Zeewolde. De leden van de Wmo-raad volgen het gemeentelijk beleid actief en kritisch,
stellen vragen en signaleren knelpunten. Ook denken zij mee over de toekomst en doen voorstellen
voor verbetering en vernieuwing. Het belang van burgers staat hierbij voorop. De Wmo-raad
adviseert over het beleid van de gemeente en niet over het oplossen van individuele problemen
tussen burgers en overheid. Als burgers bij de Wmo-raad aankloppen met hun persoonlijke
ervaringen kan dit leiden tot een advies in het algemeen belang. Naast het uitbrengen van
schriftelijke adviezen maakt de Wmo-raad gebruik van de mogelijkheid om persoonlijk met
wethouders en ambtenaren van gedachten te wisselen over actuele ontwikkelingen. Soms wordt de
raad geraadpleegd tijdens het proces van beleidsontwikkeling. De Wmo-raad houdt altijd de
mogelijkheid open om opnieuw een advies uit te brengen nadat B&W een beleidsnota heeft
vastgesteld en voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt. Circa één keer per jaar
evalueren leden van het college van B&W met Wmo-onderdelen in hun portefeuille samen met de
Wmo-raad de effectiviteit van de advisering en het functioneren van de samenwerking.
SAMENSTELLING WMO-RAAD
De Wmo-raad Zeewolde bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van onder
andere senioren, lichamelijk gehandicapten, minima en mantelzorgers in Zeewolde; daarnaast heeft
de raad een aantal onafhankelijke leden.



Mevrouw Van Klaarbergen, onafhankelijk voorzitter
Mevrouw Te Grotenhuis, secretaris

Op 1 januari 2013 bestond de raad uit de volgende leden:
 De heer Bouma, Multiple Sclerose Vereniging Nederland
 Mevrouw Cornelisse, vluchtelingen
 De heer Cruijff, seniorenraad
 De heer Van Esch, seniorenraad
 De heer Filius, minima Zeewolde
 Mevrouw Kools, mantelzorg
 Mevrouw Mulder, onafhankelijk lid
 De heer Van Schie, plaatsvervangend lid minima
 De heer Timmerman, mantelzorg
 De heer Zwaan, AG gehandicapten
Gedurende het jaar hebben zich de volgende mutaties voorgedaan:
- Per 1 maart is mevrouw Rademaker in de plaats getreden van de heer Cruijff. Mevrouw
Rademaker is plaatsvervangend lid seniorenraad.
- Per 5 april is mevrouw Strating lid van de Wmo-raad. Zij vertegenwoordigd mensen met een
niet aangeboren hersenafwijking.
- Per 6 september zijn lid van de Wmo-raad: mevrouw Ponsteen, cliëntenraad sociale dienst
en de heer Boute, plaatsvervangend lid cliëntenraad sociale dienst.
1

wmoraadzeewolde@gmail.com
www.wmoraadzeewolde.nl

VERGADERINGEN VAN DE WMO-RAAD
De Wmo-raad is in 2013 tien keer bijeen geweest.
De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken :
 8 februari:
- Samen werken aan een veerkrachtige samenleving (voorlopige titel). Een terreinverkenning
voor de Wmo-nota 2014-2017.
 1 maart:
- Bespreking toepasbaarheid” Welzijn op recept” in Zeewolde.
- Bespreking de handleiding “De Zichtbare Schakel” over de inzet van wijkverpleging. Naar
aanleiding van dit document wordt een ongevraagd advies opgesteld aan de gemeente over
de inzet van de wijkverpleegkundige in Zeewolde.
- Uitbreiden contact met achterban: inventariseren met welke organisatie contact te leggen en
wie van de Wmo-raad dit gaat doen.
 5 april:
- Verkenning voor de nieuwe Wmo nota Zeewolde 2014-2017 “Samen werken aan een
veerkrachtige samenleving”.
 12 april:
- Uitbreiden contact met achterban: inventariseren met welke organisatie contact te leggen en
wie van de Wmo-raad dit gaat doen.
- Voorbereiden Informatiemarkt 9 november 2013.
- 7 juni :
- Bespreking met mevrouw Van Dalen, klantmanager Wmo en de heer Egberts, teamleider
Wmo over werken volgens de Kanteling en het keukentafelgesprek.
 28 juni:
- Bespreking Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) met mevrouw De Ruigh (CMO-Flevoland) en mevrouw
Peterse (Wolderwelzijn), één van de projectgroep leden.
 15 augustus :
- Voorbereiding Informatiemarkt 9 november 2013.
- Uitbreiding contact achterban: verslagen van bezoeken aan organisaties.
 6 september:
- Officiële ingebruikneming website www.wmoraadzeewolde.nl door wethouder De Vries.
- Bespreking SGBO rapport Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers en
de Samenvatting Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2012.
 18 oktober:
- Voortgang bereiken achterban: verslagen van bezoeken aan organisaties. Bevestigen per
brief van gemaakte afspraken met bezochte organisaties.
- Voorbereiding Informatiemarkt 9 november.
- Voortgang enquête Toegankelijk Zeewolde voor iedereen.
 29 november:
- Evaluatie informatiemarkt 9 november.
- Resultaten enquête toegankelijk Zeewolde voor iedereen. Naar aanleiding van de resultaten
wordt een advies opgesteld.
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CONTACTEN WMO-RAAD/DEELNAME AAN STUDIEDAGEN EN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
Contacten met achterban
Eind 2012 heeft de Wmo-raad geïnventariseerd in welke mate de inbreng van de cliëntgroepen
extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en inloopfunctie GGZ is gewaarborgd binnen de Wmoraad.
De volgende cliëntgroepen zijn niet of ondervertegenwoordigd in de Wmo-raad:
 Volwassenen met psychiatrische problematiek (18+) - Kinderen/jongeren met psychiatrische
problematiek (18-).
 Volwassenen/kinderen met verstandelijke beperking.
 Kinderen/volwassenen met auditieve/visuele beperking.
Tot deze cliëntgroep behoren in Zeewolde 2 personen, kunnen rechtstreeks worden
benaderd.
 Kinderen/volwassen met GGz problematiek in sociaal isolement , ‘inloopfunctie GGz ‘.
In 2013 zijn de raadleden contact gaan leggen met organisatie waar deze cliënten uit Zeewolde
komen:
 Basisz wil meedenken in de outercircle. Als in de toekomst de GGZ meer onder de Wmo gaat
vallen een sub-bijeenkomst organiseren.
 Bij de MMM Zorgboerderij is men zeer belangstellend en gaat in de ouderraad polsen of er
belangstelling is om lid te worden van de Wmo-raad.
 Zonnehoeve wil deelnemen in een klankbordgroep.
 Sociale Dienst Veluwerand, mevrouw Ponsteen en de heer Boute zijn toegetreden tot de
Wmo-raad vanuit het cliëntenpanel.
 Leden van de Wmo-raad zijn aanwezig geweest bij het Predikantenoverleg. Predikanten
willen deelnemen aan klankbordgroep.
In 2014 zal de Wmo-raad verder gaan met het contact leggen met en uitbreiden van de achterban.
Deelname aan studiedagen en informatiebijeenkomsten:
- 6 maart, bijeenkomst zorgcoöperatie met de heer Mirck van de Landelijke Vereniging voor
Kleine Kernen (LVKK), gemeente Zeewolde.
- 7 maart, Transitie Jeugdzorg, Wmo-raden Noord-Veluwe.
- 20 maart, bespreking concept visie jeugdbeleid, gemeente Zeewolde.
- 21 maart, studiemiddag CMO Flevoland "Informele zorg aan zet bij overheveling AWBZ?!"
- 25 april, ledendag Koepel Wmo-raden in Amersfoort.
- 29 april, voorzitter met wethouder Prins aanwezig bij huisartsenoverleg.
- 14 mei, Zorginnovatieplatform Technologische Innovatie en Eenzaamheid, CMO- Lelystad.
- 24 juni, avond vrijwilligersbeleid, gemeente Zeewolde.
- 3 juli, webinar over hulp bij de huishouding, Koepel Wmo-raden.
- 4 juli, visie over de ouderenzorg en de Wmo in het bijzonder door de heer Slaets, hoogleraar
aan de universiteit van Groningen.
- 10 september, werksessie: Verbeter welzijn,-vernieuw de zorg, CMO Flevoland.
- 19 september, Alzheimer cafe over domotica.
- 23 september, uitgangspuntennota AWBZ-decentralisaties van RNV-gemeenten en
Zeewolde, te Harderwijk.
- 30 september, bijeenkomst visie jeugd, gemeente Zeewolde.
- 10 oktober, bijeenkomst “zorgen voor elkaar doen we samen”, gemeente Zeewolde.
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16 oktober, voorzitter naar ANBO afdeling Zeewolde om te vertellen over Wmo (raad).
30 oktober, De toekomst van zorg en welzijn, Wmo Raden RNV.
18 november, voorzittersoverleg Wmo-raden Flevoland.
20 november, bijeenkomst transitie AWBZ-Wmo, gemeente Zeewolde.
22 november, brainstorm over beleid kwetsbaren Wolderwelzijn.
26 november, bijeenkomst Koepel Wmo-raden: Algemene Leden Vergadering, spreker
staatssecretaris de heer Van Rijn en mevrouw Van Leeuwen.
4 december, webinar over samenwerking tussen cliëntenraden en Wmo-raden, Koepel Wmoraden.
11 december, landelijk studiedag de wijkverpleegkundige aan zet, Leids Congres Bureau.

9 november Méé(r) Doen markt
De WMO-raad heeft op initiatief van een aantal cursisten van de cursus ‘Organiseren kun je leren
samen met de Seniorenraad, het Steunpunt Mantelzorg en de gemeente’ een informatiemarkt
georganiseerd met het thema Méé(r) Doen in de Open Haven over de mogelijkheden in de
samenleving mee te doen. Een echt Wmo-thema, daar de wet immers de participatie wil bevorderen
en mogelijk maken. Ook de toekomstige verandering in de zorgvoorzieningen en het sociale domein
kwamen aan de orde.
Tijdens deze informatiemarkt waren er enkele ‘pleinen’ ingericht met verschillende activiteiten, zoals
een inspiratie en activiteitenplein, mobiliteitsplein, informatie en contactplein en een plein met
voorlichting hoe men zo lang mogelijk op zichzelf kan blijven wonen en wat daarvoor aan
mogelijkheden zijn om dit te realiseren. Tijdens deze informatiemarkt stond de burgerparticipatie
hoog in het vaandel.
ADVIEZEN EN REACTIES
 Ongevraagd advies inzake De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt, 6 mei 2013.
 Reactie op visie jeugdbeleid door de Wmo-raad Zeewolde, 8 mei 2013.
 Vergoeding huishoudelijke hulp, 22 augustus 2013.
 Vrijwilligerswerk advies, 20 oktober 2013.
 Advies toegankelijkheid Zeewolde 9 december 2013.
 Reactie op concept-uitvoeringsprogramma Jeugd‘Jong@Zeewolde’, 10 december 2013.
 Reactie op conceptnota “Bouwstenen voor integrale toegankelijkheid; Visie en integrale
aanpak, 18 december 2013.
De inhoud van de adviezen en reacties zijn na te lezen op de website www.wmoraadzeewolde.nl.
VOORTUITBLIK 2014
In 2014 zal de Wmo-raad zich richten op de 3 decentralisaties:
 Begeleiding, ondersteuning en verzorging gaan per 2015 uit de AWBZ over naar de Wmo.
Vanaf 2014 vervalt bovendien de aanspraak op dagbesteding en wijzigt de aanspraak op
persoonlijke verzorging.
 De uitvoering van de Participatiewet ligt vanaf 2015 bij gemeenten(voor WWB, voormalig
Wajong en Wsw).
 Per 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale
jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht
verstandelijk gehandicapte jeugd.
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