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1.0. Inleiding
2014 was een jaar van veel voorbereiding op de transities van januari 2015 .
Er moesten regelmatig adviezen worden gegeven over uitvoerige
nota ‚s van het college.
Adviezen moesten vaak op korte termijn worden gegeven op onderwerpen
van groot belang zoals de jeugdzorg.
In een aantal gevallen konden we daar slechts met moeite in slagen en het
heeft voor extra druk gezorgd op de werkzaamheden met name voor de
voorzitter.
Het tijdig betrekken van de WMO- raad bij de beleidsontwikkelingen is nog
geen regel gebleken, ondanks de welwillendheid en toezeggingen van de
medewerkers van de gemeente.
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. In 2015 en
komende jaren zullen we ons moeten richten op de grote transities in de
zorg. Onze voornemens zijn ook het intensiveren van cliënt- en
burgerparticipatie en het realiseren van verbindingen tussen lokale en
regionale organisaties.
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2.0. Vergaderingen
De WMO raad heeft vijf maal vergaderd in 2014

2.1. Adviezen
In 2014 zijn als gevraagde adviezen aan het College van B. en W.
uitgebracht:
Nota Wmo en Jeugd met
* Verordening Jeugdzorg
* Verordening WMO
* Nota Beleidsprestaties Transities WMO en Jeugdzorg
* Nota Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop Rivierenland
* Nota Cliënttevredenheid
Om de eerder genoemde reden lukte het niet om een advies uit te brengen bij de
Verordening Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten .
Daarnaast werden door de WMO raad een aantal opmerkingen opgesteld bij
* Nota Solidariteit

2.2. Overleg met de gemeente
In 2014 heeft 1 x overleg plaatsgevonden met de de beleidsambtenaar
Het overleg is van beide zijden als constructief ervaren.
De WMO raad streeft naar een regelmatig overleg met de
wethouder/beleidsmedewerker
Daarnaast is het belangrijker dat we tijdiger worden betrokken bij de actuele
beleidsontwikkelingen

3.0. Ondersteuning,aandachtsgebieden,externe
en achterban

contacten

Ondersteuning

De Wmo-raad onderhield in 2014 regelmatige contacten met Zorgbelang
Gelderland voor advisering en ondersteuning..
Aandachtsgebieden
In 2014 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 punt 6

Externe contacten
De Wmo-raad neemt deel aan het Regionale overleg van de Wmo-Raden
Rivierenland
Daarnaast worden regelmatige voorlichtings- en discussie -bijeenkomsten
bezocht
In 2014 gold dat voor ;
* Bijeenkomst Bijzondere Jeugdzorg
* Bijeenkomst Jeugdzorg en AWBZ
* Bijeenkomst Ouderen mishandeling
* Bijeenkomst PGB
* Thema bijeenkomst Transities Jeugd en Participatie Wet
Achterban
Er zijn contacten met plaatselijke organisaties zoals SWS Neder-Betuwe,
Yayasan OTM, en de Zorgcentra Elim en 't Anker. Hierdoor wordt de Wmoraad geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, met name in de
dagbesteding.
4.0. PR en communicatie
De voorzitter heeft meerdere malen een presentatie verzorgd in met name
zorgcentra over de veranderingen en de nieuwe taken van de gemeente per
januari 2015
De WMO raad heeft een website waarbij zich in in 2014 enkele problemen
voordeden.
De website bleek tijdelijk gehackt en het onderhoud van de website bleek
niet goed te functioneren . Met de bouwer van de website werd daarover
overlegd.
5.0. Financiën
Financiën jaarverslag 2014
De begroting over het jaar 2014 was € 4.600,00
Vergoedingen/declaraties over het jaar 2014 van de Wmo-raad was € 3.155,05

Over op de begroting over het jaar 2014 was € 1.444,9

6.0. Vooruitblik op 2015
Belangrijke punten voor de Mo-raad in het jaar 2015 zullen zijn:
de uitgebreide taken van de gemeente in het kader van de nieuwe WMO ,
het functioneren van de nieuwe kernpunten en daarmee samenhangend het
volgen van de hulpverlening voor cliënten.

Huishoudelijk reglement

De WMO Raad heeft in 2014 het huishoudelijk reglement geactualiseerd. Het
is aangepast aan de huidige situatie en afspraken.

7.0. Samenstelling en mutaties Wmo-raad
Mutaties

Mevrouw Lia Post heeft door verhuizing de Wmo- raad verlaten. In haar
plaats mochten we als lid verwelkomen ; Mecheline Doornebal uit Ochten en
Erik Roelofsen uit Opheusden.
Vooral voor de inwoners die te maken hebben met de Participatie wet wil de
WMO raad nog graag een bijkomend lid werven.
De Wmo-raad telt nu 11 leden, benoemd door het College van
Burgemeester en Wethouders. Eind 2014 had de raad de volgende
samenstelling.
Functie

Aandachtsgebied

Mevrouw Janneke Talman
De heer Nico van de Vliert

voorzitter
vicevoorzitter/
secretaris

Mevrouw Birgit van Dijken

2e secretaris

Mevrouw Ali Schaap
Mevrouw Anneke Akerina

penningmeester
pr/communicatie

Mevrouw Ina Koster
Mevrouw Rina Kuenen
De heer Gerrit ter Horst

lid
lid

Mevrouw Mecheline Doornebal lid
Mevrouw Marja den Hartog
lid
Dhr Erik Roelofsen
lid

Colofon

Mensen met verstandelijke
beperking
GGZ
Mensen met lichamelijke
beperking
Ouderen
Mensen met verstandelijke
beperking
Vrijwilligers/mantelzorg
(Molukse gemeenschap)
Jeugd
Ouderen
Mensen met lichamelijke
beperking
GGZ
Kerken
Jeugd
Vrijwilligers/mantelzorg
Participatie wet
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