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1.0. Inleiding                                                                                                     

Het jaarverslag geeft in hoofdlijnen de ontwikkelingen en activiteiten aan van de Wmo-raad. De 
belangrijkste taak van de Wmo-raad is het adviseren naar het College van B. en 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. De Wmo-raad 
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 worden regelmatig adviezen gegeven over de beleidsvoorstellen van het 
college.

In 2017 heeft de raad enkele mutaties ondergaan.
Er werd afscheid genomen van Gerrit ter Horst en 2 nieuwe leden deden hun intrede, de heren 
Evert Oskam en Anton Mauritz. 
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2.0. Vergaderingen                                                                                           
De Wmo-raad heeft 8 maal vergaderd in 2017, er werd enkele malen afgeweken van het vaste 
vergaderschema zoals voor de kennismaking met de wethouder en voor ingelast overleg met de 
beleidsmedewerkers. 

2.1. Adviezen                                                                                                     
In 2017 zijn als adviezen aan het College van B. en W. uitgebracht:
• Advies Uitvoeringsplan Wmo en Jeugd
• Advies Welzijn in Neder-Betuwe
• Advies Cliëntervaringsonderzoek, Wmo, Jeugd en Participatiewet.

2.2. Overleg met de gemeente                                                                        
In 2017 heeft overleg plaatsgevonden met de beleidsambtenaren en wethouder.
Dit  overleg wordt van beide zijden als constructief ervaren.
De Wmo-raad streeft naar een regelmatig overleg met de wethouder/beleidsmedewerker wat in 
2017 ook werd gerealiseerd. 
In februari 2017 werd kennisgemaakt met wethouder Benschop.
Er werd 2x een extra bijeenkomst belegd met de beleidsmedewerker voor het beleidsplan Wmo & 
Jeugd. 
Dit onderwerp was in 2017 een van de belangrijke beleidszaken naast de nota Welzijnsbeleid. 
Ook werd een bijeenkomst gewijd aan de introductie van een nieuwe werkwijze voor hulp bij de 
huishouding.  

3.0. Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden en externe contacten 
Ondersteuning
De Wmo-raad neemt deel aan het regionaal netwerk Wmo-raden, 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. 
Door verhuizing van mevrouw Talman is de vertegenwoordiging in de loop van het jaar 
overgenomen door E. Oskam, samen met A. Akerina.

Achterban
In 2017 is het cliëntervaringsonderzoek gehouden. De Wmo-raad heeft ook geadviseerd over de 
uitkomsten. De gemeente Neder-Betuwe scoorde globaal genomen mager op het punt van 
tevredenheid van cliënten, in het algemeen onder de landelijk gemiddelden. De belangrijke positie 
van de huisartsen bij verwijzingen kwam daarin als een duidelijk aandachtspunt naar voren.
De belangrijkste knelpunten doen zich al langere tijd voor bij huishoudelijke hulp en bij de 
jeugdzorg. Het gaat daarbij om eigen bijdrage, wachttijden en cliëntondersteuning. 
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De Jongerenraad heeft in Neder-Betuwe nog geen officiële status maar zij hebben in 2017 wel een 
plaats gekregen in het overleg met de gemeente. Er is in mei een convenant voor samenwerking 
met de gemeente gesloten, er zijn raadsleden voor hen beschikbaar als coaches, er is een subsidie 
ter beschikking gesteld en er is een facebookpagina in de lucht. 

In 2017 is het Netwerk Geriatrie tot stand gekomen, een platform voor de samenwerking van 
zorgprofessionals in de ouderenzorg. Dit wordt gezien als een belangrijke stap voor verbeteringen 
in de ouderenzorg. 

De Wmo-raad neemt via mevrouw Akerina deel aan het reizigerspanel voor het Wmo-vervoer. 
Dit panel is gestart na de start van het nieuwe regionale vervoerssysteem van Versis begin 2017. 
De heer Van Olderen is lid van de cliëntenraad WSW van Werkzaak Rivierenland om de belangen 
te behartigen van mensen met een arbeidsbeperking. 

Aandachtsgebieden
In 2017 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.

Externe contacten
Er worden regelmatige voorlichtings- en discussiebijeenkomsten bezocht.
In 2017 gold dat onder andere voor:
• Informatiebijeenkomst WMO & Jeugd 
• Bijeenkomst Bibliotheekwerk 
• Bijeenkomst Preventieteam 
• Bijeenkomst Verordening Chronisch Zieken en Gehandicapten
• Bijeenkomsten Reizigerspanel Wmo-vervoer 
• Bijeenkomsten Netwerk Wmo-raden 
• Bijeenkomst Netwerk Geriatrie Neder-Betuwe
• Bijeenkomst Huishoudelijke Hulp 
• Bijeenkomst Participatiewet.

Er zijn lopende contacten met plaatselijke organisaties zoals SWAN Neder-Betuwe, 
vrijwilligersorganisaties, de huizen van de gemeente en zorgcentra Elim en het Anker. Hierdoor 
blijft de Wmo-raad geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en knelpunten. 
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4.0. PR en communicatie                                                                                  

In augustus 2017 was de lancering van de nieuwe website van de gemeente 
(www.nederbetuwe.nl). 
De Wmo-raad is daar goed te vinden onder “Inwoners”.

Eerder in maart was een feestelijke lancering van de website www.kernpuntnederbetuwe.nl 
verrricht door wethouder Rob Benschop. Op deze website is uitgebreide informatie te vinden over 
welzijn, wonen, werk en zorg. 
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5.0. Financiën                                                                                                    
Financieel jaarverslag 2017

De begroting over het jaar 2017:  € 4.600,00.

Vergoedingen/declaraties over het jaar 2017 van de Wmo-raad: € 5.531,26.

Tekort op de begroting over het jaar 2017:  – € 931,26.
Het tekort is besproken met de gemeente. Het is niet problematisch, de gemeente dekt de kosten,
De oorzaak ligt bij de extra vergaderingen die er werden gehouden. 

Begroting € 4.600,00

Uitgaven Bedragen in € Datum  

Wmo-raadsvergadering januari aanwezig 11 personen à € 74,09 814.99 17-01-17

Wmo-raadsvergadering februari aanwezig 10 personen à  € 74,09 740.90 21-02-17

Wmo-raadsvergadering april aanwezig 11 personen à  € 74,09 814.99 18-04-17

Wmo-raadsvergadering mei aanwezig 9 personen à  € 74,09 666.81 01-05-17

Wmo-raadsvergadering juli aanwezig 10 personen à  € 74,09 740.90 03-07-17

Wmo-raadsvergadering oktober aanwezig 12 personen à  € 74,09 889.08 10-10-17

Wmo-raadsvergadering november aanwezig 11 personen à € 74,09 814.99 14-11-17

Overige declaraties 48.60 06-10-17

Totale uitgaven 5.531.26

Begroting jaar 2017 4.600.00

Uitgaven jaar 2017  5.531.26

Tekort op begroting  – 931.26

6.0. Vooruitblik op 2018                                                                                   
De nota Welzijn- en subsidiebeleid en het Plan van Aanpak Wmo en Jeugd zijn de belangrijkste 
thema’s die in 2018 hun definitieve vormgeving zullen krijgen.

Het Uitvoeringsplan Wmo en Jeugd is in november 2017 vastgesteld. 

Vooral voor de Jeugdzorg zal er veel aandacht moeten zijn, om te komen tot een efficiënte 
hulpverlening 

Daarnaast zal er aandacht zijn voor de huishoudelijke hulp. De gemeente heeft een nieuwe 
werkwijze in voorbereiding, die nog moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 
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7.0. Samenstelling en mutaties Wmo-raad                                                    
In 2017 waren er enkele veranderingen in de samenstelling van de raad. 

G. ter Horst nam in oktober afscheid na een volledige zittingsperiode en onze voorzitter J. Talman 
verhuisde naar Wageningen. Zij zal aanblijven in deze functie tot de zomer van 2018.

De heer E. Oskam trad in mei toe als vast lid van de raad en de heer A. Mauritz deed vanaf 
oktober zijn intrede. Wmo-raad zal ook in 2018 aandacht dienen te besteden aan de vervulling van 
aanstaande vacatures doordat meerdere leden aftredend zijn.

De Wmo-raad telt nu 13 leden, benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. Eind 
2017 had de raad de volgende samenstelling.

Naam Functie Aandachtsgebied

Mevrouw Janneke Talman voorzitter

De heer Nico van de Vliert vicevoorzitter/secretaris Mensen met verstandelijke
beperking
GGZ

De heer Erik Roelofsen penningmeester Participatiewet

Mevrouw Anneke Akerina pr/communicatie Mensen met een verstandelijke 
beperking/mantelzorg/vrijwilligers-
werk (Molukse gemeenschap)

Mevrouw Mecheline Doornebal lid Jeugd

Mevrouw Birgit van Dijken lid Mensen met lichamelijke beperking

Mevrouw Nathalie Gerritsen lid Jongeren met een beperking 

Mevrouw Marja den Hartog lid Vrijwilligers/mantelzorg

Mevrouw Ina Koster lid Jeugd 

Mevrouw Rina Kuenen lid Ouderen

De heer Anton Mauritz lid Ouderen- en gehandicaptenzorg

De heer Wim van Olderen lid Participatiewet/WSW

De heer Evert Oskam lid Senioren, Netwerk Wmo-raden 

Colofon                                                                                                                 
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