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1.0 Inleiding
Dit jaarverslag is opgesteld door Mecheline Doornebal en Piet Barten. Mecheline Doornebal heeft
de periode tot september 2018 voor haar rekening genomen. In september werd Piet Barten de
nieuwe secretaris. Hij heeft de taken vanaf die tijd uitgevoerd.
Het jaarverslag geeft in hoofdlijnen de ontwikkelingen en activiteiten aan van de WMO-raad. De
belangrijkste taak van de WMO-raad is het adviseren aan het College van B&W en de
gemeenteraad, met als doel haar invloed door te laten werken in het gemeentelijk beleid. Het
advieswerk is dan ook een gezamenlijke inspanning van de leden van de WMO-raad. Deze is er
niet voor individuele belangenbehartiging, maar kan wel een rol spelen in het signaleren van
knelpunten die de burgers ondervinden en daar aandacht voor vragen.
Door de WMO-raad wordt gevraagd en ongevraagd adviezen aan gegeven over beleidszaken
binnen het sociaal domein aan het college.

2.0 Vergaderingen
De WMO-raad heeft 4 maal vergaderd in 2018: 20 maart, 26 juni, 18 oktober en 11 december.
2.1 Adviezen
In 2018 is een advies aan het College van B. en W. uitgebracht over cliënt-ervaringsonderzoeken
WMO en Jeugd 2018 uitgevoerd door en op verzoek van de gemeente.
2.2 Overleg met de gemeente
In 2018 heeft overleg plaatsgevonden met Seniorbeleidsadviseur Sociaal Domein: Maarten van
Rosmalen, wethouder H. Keuken en wethouder H. van Dijkhuizen.
Dit overleg wordt van beide zijden als constructief ervaren.
De WMO-raad streeft naar een regelmatig overleg met de wethouders/beleidsmedewerker wat in
2018 ook werd gerealiseerd (voor- en najaar)

3.0 Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden en externe
contacten
3.1 Ondersteuning
De WMO-raad neemt deel aan het regionaal netwerk Adviesraden Sociaal Domein, daarin wordt
vaak belangrijke informatie aangedragen.
Ook worden er adviezen voorbereid op de belangrijke regionale thema’s.
Het netwerk wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van Zorgbelang Gelderland. De
WMO-raad vindt het van groot belang dat de gemeente bijdraagt aan deze ondersteuning zodat
deze gecontinueerd kan worden.
Dhr. E. Oskam, mw. A. Akerina en Edo Sprong vertegenwoordigden de WMO raad Neder-Betuwe.
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3.2 Achterban
Er zijn lopende contacten met plaatselijke organisaties zoals SWAN Neder-Betuwe, PCOB
Kesteren, vrijwilligersorganisaties, de huizen van de gemeente en zorgcentra Elim in Ochten en
het Anker in Kesteren. Hierdoor blijft de WMO-raad geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en
knelpunten.
3.3 Aandachtsgebieden
In 2018 is het werken met aandachtsgebieden gecontinueerd en uitgebreid onder invloed van de
nieuwe taken van de gemeente.
De leden van de WMO-raad hebben allen een van de taakgebieden onder hun beheer die we zijn
overeengekomen. Deze taakgebieden zijn opgenomen in het overzicht bij hoofdstuk 7.
3.4 Externe contacten
Er worden regelmatige voorlichtings- en discussiebijeenkomsten bezocht.
In 2018 gold dat onder andere voor:
 Bijeenkomst MEE Gelderse Poort over Onbegrepen Gedrag
 Bijeenkomst Netwerk Geriatrie
 Netwerk zorgbelang Gelderland
 Bijeenkomst Financieel Fit Rivierenland
 Bijeenkomst Leerlingenvervoer
 Bijeenkomst Voeding/ Conditie van Ouderen
 Bijeenkomst In koop WMO/Jeugd
 Bijeenkomst Beeldvormende avond d.d. 13 juni 2018, onderwerpen: Zorg en
volksgezondheid
 Netwerk Adviesraden
 Scholing Sociaal Domein
 Week van mantelzorg
 Netwerkbijeenkomst Help, waar is de huisarts(enpraktijk)
 Bijeenkomst Huishoudelijke hulp
 Bijeenkomst III HBH (Passend Beleid Hulp) regio rivierenland
 Stichting Netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland , bijeenkomst NWR
 Bijeenkomst Reizigerspanel
 Bijeenkomt SWB en Kleurrijk Wonen
 Bijeenkomst beschermd wonen
 Cursus van Zorgbelang
 Lopende contacten met verschillende organisaties
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4.0 PR en communicatie
De WMO-raad is goed te vinden op de website www.neder-betuwe.nl , onder “Inwoners”. Het
mailadres pr@wmoraadnederbetuwe.nl bestaat sinds 2015 niet meer. De mailadressen
info@wmoraadnederbetuwe.nl en secretaris@wmoraadnederbetuwe.nl zijn de correspondentie
mailadressen van de WMO-raad.
De informatie op de site betreffende de WMO raad zal begin 2019 worden ge-update.

5.0. Financiën
Financieel jaarverslag 2018
De begroting over het jaar 2018:
€ 4.600,00
Vergoedingen/declaraties over het jaar 2018 van de WMO-raad: € 3.801,21
Over op de begroting over het jaar 2018:
€ 798,79

Begroting
Uitgaven
WMO-raadsvergadering maart aanwezig 11 personen à € 74,09
WMO-raadsvergadering juni aanwezig 16 personen à € 74,09 (1
deelnemer, die slechts eenmalig is geweest, heeft geen vergoeding
geaccepteerd)
Overige declaraties

€ 4.600,00
Bedragen in €

Datum

814,99 20-03-18
1.111,35 26-06-18

96,71 26-06-18

WMO-raadsvergadering oktober aanwezig 13 personen à € 74,09

963,17 18-10-18

WMO-raadsvergadering december aanwezig 11 personen à
€ 74,09

814,99 03-07-18

Totale uitgaven

3801,21

Begroting jaar 2018

4.600.00

Uitgaven jaar 20178

3801,21

Over op begroting

798,79
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6.0 Vooruitblik op 2019
Het jaar 2019 zal in het teken staan van de transitie van de huidige WMO-raad naar de Adviesraad
Sociaal Domein. Er zal een werkgroep, bestaande uit 5 leden van de WMO-raad en senior
beleidsmedewerker Maarten van Rosmalen, worden samengesteld. Het doel is dat de transitie
minimaal einde 2019 is gerealiseerd. Naast deze transitie heeft de WMO-raad natuurlijk ook haar
reguliere werk te doen. Het zal een intensief jaar worden. De penningmeester zal uiterlijk in maart
2019 een begroting maken op maat ten opzichte van alle activiteiten.

7.0 Samenstelling en mutaties WMO-raad
In 2018 moest de samenstelling van de WMO raad stevig veranderen. In de zomer van 2018 werd
er middels een advertentie in de Rhenens Betuwse Courant een vacature geplaatst voor WMO
raadsleden. Een sollicitatiecommissie vond kandidaten in de persoon van Edo Sprong, Willemien
van der Meijden, en Piet Barten.
Janneke Talman heeft, zoals was afgesproken, in de vergadering van juni afscheid genomen als
voorzitter. Zij is betrokken geweest sinds het eerste uur van de oprichting WMO raad en erg
belangrijk geweest voor het ontstaan van het adviesorgaan WMO raad. De laatste jaren fungeerde
zij als voorzitter.
Voorts namen Nico van de Vliert (secretaris) en Birgit van Dijken afscheid. Allen zijn bedankt voor
hun inzet.
Tevens heeft Anneke Akerina, ook na een lang dienstverband de WMO raad verlaten.
De WMO-raad telt nu 12 leden, benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. De
WMO-raad is in de loop van 2018 qua samenstelling flink veranderd.
Eind 2018 had de raad de volgende samenstelling:
Naam
Edo Sprong
Piet Barten
Erik Roelofsen
Nathalie Gerritsen

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

Mecheline Doornebal
Marja den Hartog
Ina Koster
Rina Kuenen
Wim van Olderen
Evert Oskam
Anton Mauritz
Willemien van der Meijden

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
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Aandachtsgebied
Vrijwilligers/mantelzorgers/zorgcentra
Participatiewet
Mensen met lichamelijke/verstandelijke
beperking
Jeugdbeleid
Mantelzorg/vrijwilligerswerk
Jeugdbeleid
Ouderenzorg en zorgcentra
Participatie
Senioren
Ouderen- en gehandicaptenzorg
Ouderenzorg
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Colofon
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