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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.
In 2015 moesten we ons richten op de uitvoering van de grote transities
in de zorg,waarbij de gemeente haar uitgebreide taken ging uitvoeren.
Halverwege het jaar waren er grote zorgen rond de voorgenomen
bezuiningen op de terreinen van zorg en welzijn. Veel organisaties hebben
zich ingezet om deze te verzachten. Een aantal bezuinigingen werden
doorgeschoven naar 2016, waarmee het thema bezuinigen wederom de
aandacht zal vragen.
Door de WMO-raad werden regelmatig adviezen worden gegeven over
de beleidsvoorstellen van het college.
Adviezen moesten op redelijk korte
termijn worden gegeven.
In de meeste gevallen konden we daar in slagen en was er sprake van
een haalbare tijdsdruk.
Het tijdig betrekken van de WMO- raad bij de beleidsontwikkelingen is
meer regel geworden wat positief wordt gewaardeerd.
Onze voornemens voor de komende periode liggen bij 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 5 maal vergaderd

in 2015

2.1. Adviezen
In 2015 zijn als
adviezen aan het College van B. en W. uitgebracht:
* Inkoop Zorg
* Subsidie-verordening sociaal domein
* Herijking Welzijnsbeleid
* Verordening Client-ondersteuning
Regionale anbesteding Hulpmiddelen ( ongevraagd advies)


2.2. Overleg met de gemeente
In 2015 heeft 4x overleg plaatsgevonden met de beleidsambtenaren en
de wethouder.Dit
overleg wordt
van beide zijden als constructief
ervaren.
De WMO raad streeft naar een regelmatig overleg met de
wethouder/beleidsmedewerker wat in 2015 ook werd gerealiseerd.
Daardoor kunnen we tijdiger worden betrokken bij de actuele
beleidsontwikkelingen

3.0. Ondersteuning,aandachtsgebieden,externe contacten
en achterban
Ondersteuning

De Wmo-raad onderhield in 2015
regelmatige contacten met
Zorgbelang Gelderland voor advisering en ondersteuning en met het
Netwerk WMO-raden. Zorgbelang Gelderland maakte een notitie over het
toekomstige funktioneren van de Wmo-raad omdat de taakgebieden zijn
verbreed.
De Wmo-raad heeft daarbij voor een model gekozen met ;
• kleine afstand tussen de WMO-raad en de gemeente is , waarbij er ook
informele contacten zijn
• de WMO-raad wil zich samenwerkingsgericht opstellen ;
• de Wmo-raad wil een een goede afspiegeling van de Wmo-achterban
vormen met leden die ervaringsdeskundig zijn of nauwe contacten hebben
met de achterban.
De volledige tekst van onze toekomstvisie is te lezen op de website bij
WMOraad/documenten
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Aandachtsgebieden
In 2015 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
Er worden regelmatige voorlichtings- en discussie -bijeenkomsten
bezocht
In 2015 gold dat voor ;
* Bijeenkomst Transitie WMO, Jeugd, Participatiewet
* Themabijeenkomst Wmo-raden Gelderland, van Wmo-raad naar Adviesraad
Sociaal Domein (professionalisering)

* Bijeenkomst Participatie-wet
* Bijeenkomst Stimuleren participatie Jeugd
* Pilotbijeenkomst dorpsavond Opheusden met kerkelijke en
welzijnsorganisaties.

*
*
*
*
*
*
*

Bijeenkomst Kanteling subsidiebeleid
Bijeenkomst Woonvisie Neder-betuwe
Thema bijeenkomst PGB in de langdurige GGZ
Inspreekavond gemeentelijke bezuinigingen
bijeenkomst Basis- mobiliteit ( WMO-vervoer en OV-vangnet)
bijeenkomst Omgaan met dementie
Werkbezoek bij de vrijwilligers van Kinderen van de Voedselbank

Achterban
Er zijn contacten met plaatselijke organisaties zoals SWAN Neder-Betuwe,
vrijwilligersorganisaties, de huizen van de gemeente en zorgcentra Elim
en 't Anker. Hierdoor blijft de Wmo-raad geïnformeerd over actuele
ontwikkelingen en knelpunten.
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.
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De WMO raad heeft een website waarbij zich in in 2015 problemen
voordeden.
Er werd besloten om de website van de Wmo-raad onder te brengen bij de
website van de gemeente. We kregen daarbij ruime medewerking van de
gemeente.
Door de inspanningen van dhr Meijering en Anneke Akerina is er een mooi
en goed produkt uitgerold waar we erg content mee zijn
De site van de WMO-raad is nu goed bereikbaar en te vinden onder de
knop „Nederbetuwe kan meer“

5.0. Financiën
Financieel jaarverslag 2015

De begroting over het jaar 2015 € 4.600,00
Vergoedingen/declaraties over het jaar 2015 van de Wmo-raad € 4.395,16
Over op de begroting over het jaar 2015 € 204,84
Begroting

€ 4.600,00

Uitgaven

Bedrag:
€ 666,81
€ 144,21
€ 1.407,71
€ 666,81
€ 147,50
€ 592,72
€ 28,50
€ 740,90

Totale uitgaven

€ 4.395,16

Begroting jaar 2015
Uitgaven jaar 2015

€ 4.600,00
€ 4.395,16

Over op begroting

€ 204,84
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Datum:
6-3-2015 Wmo-raads vergadering februari aanwezig 9 personen a € 74,09
1-6-2015 Website hosting Your Hosting
14-7-2015 Wmo-raads vergadering mrt. 9 personen en mei 10 personen a € 74,0
15-9-2015 Wmo-raads vergadering aanwezig 9 personen a € 74,09
15-9-2015 Declaraties € 50,60 en € 96,90
10-11-2015 Wmo-raads vergadering aanwezig 8 personen a € 74,09
8-12-2015 Declaraties inzake reiskosten
8-12-2015 Wmo-raads vergadering aanwezig 10 personen a € 74,09

6.0. Vooruitblik op 2016
In januari 2016 zullen we wederom een doelgroepenavond organiseren in
samenwerking met de gemeente;
Daarbij worden velerlei organisaties uitgenodigd, maar het is een open
bijeenkomst die open staat voor alle belangstellenden in onze gemeente.
Belangrijke punten voor de WMO-raad in het jaar 2016 zullen zijn:
*het vervolg op de voorgenomen bezuinigingen van 2015;
*het functioneren van de nieuwe kernpunten en daarmee samenhangend
het volgen van de hulpverlening voor cliënten.
*Voor de versterking van de contacten met de achterban hebben we het
initiatief genomen om werkbezoeken af te gaan leggen.
Huishoudelijk reglement

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

7.0. Samenstelling en mutaties Wmo-raad
Mutaties

Helaas moest ons lid van het eerste uur mevr Alie Schaap haar actieve
bijdrage neerleggen door ernstige gezondheidsproblemen.
Voor de inwoners die te maken hebben met de Participatie-wet werd door
de WMO-raad een bijkomend lid geworven.Deze vacature en de
leemte van mevr Schaap werden begin 2016 ingevuld
De Wmo-raad telt nu 12 leden, benoemd door het College van
Burgemeester en Wethouders. Eind 2015 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

Dhr Erik Roelofsen
Mevrouw Anneke Akerina

penningmeester
pr/communicatie

(Molukse gemeenschap)
Mevrouw Ina Koster
Mevrouw Rina Kuenen
De heer Gerrit ter Horst

lid
lid
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Mensen met verstandelijke
beperking
GGZ
Mensen met lichamelijke
beperking
Participatiewet
Mensen met verstandelijke
beperking
Vrijwilligers/mantelzorg

Jeugd
Ouderen
Mensen met lichamelijke
beperking

Mevrouw Mecheline Doornebal
Mevrouw Marja den Hartog
Mevrouw Nathalie Gerritsen
een beperking

lid
lid
lid

GGZ
Kerken
Jeugd
Vrijwilligers/mantelzorg
Jongeren met

Colofon
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Dodewaard

www.nederbetuwe.nl./
klik op de button; nederbetuwekanmeer , daarna op WMOraad ( neder-betuwe)
of
www.wmoraadnederbetuwe.nl , automatische doorschakeling

