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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 januari 2016 hebben we een 2e doelgroepen bijeenkomst georganiseerd waarvoor we zowel
inwoners als instellingen op het gebied van de Wmo hebben uitgenodigd.
In 2016 hebben we ons ook gericht op het afleggen van werkbezoeken en is er een samenwerking
tot stand gekomen met de Jongerenraad.
Door de Wmo-raad werden regelmatig adviezen worden gegeven over de beleidsvoorstellen van
het college.
Het tijdig betrekken van de Wmo-raad bij de beleidsontwikkelingen is meer regel geworden wat
positief wordt gewaardeerd.
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2.0. Vergaderingen
De Wmo-raad heeft 4 maal vergaderd in 2016

2.1. Adviezen
In 2016 zijn als adviezen aan het College van B. en W. uitgebracht:
• Cliëntervaringsonderzoek-reactie Wmo-raad
• Ongevraagd advies burgerbetrokkenheid NWR-Wmo-raad
• Ongevraagd advies NWR huishoudelijke zorg
• Ongevraagd advies NWR wijziging huishoudelijke zorg
• Advies nota welzijnsbeleid
• Advies beleidsregels subsidies sociaal domein
• Advies conceptverordening Jeugdwet
• Advies conceptverordening Wmo

2.2. Overleg met de gemeente
In 2016 heeft 3x 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
2016 ook werd gerealiseerd.
Eind 2016 is wethouder van Neerbos afgetreden. De Wmo-raad had met hem een goede
samenwerking opgebouwd.
Wij hopen met de nieuwe wethouder ook tot een goede samenwerking te komen.

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.
Achterban
In januari hield de Wmo-raad een 2e doelgroepenavond, Deze werd ruim bezocht door ongeveer
60 personen.
Er was o.a. een inleiding van de kernpunten, de wethouder was aanwezig voor vragen en er was
ondersteuning van Zorgbelang Gelderland.
Er waren veel instellingen uit het werkveld vertegenwoordigd, die met veel betrokkenheid hebben
bijgedragen aan de gesprekken.
Jammer genoeg bleek het niet mogelijk om een inleiding van de huisartsen te realiseren.
Gezien de belangrijke positie van de huisartsen zal de Wmo-raad ook in het komende jaar blijven
zoeken naar mogelijkheden voor een gesprek over hun positie in het geheel van de zorg.
Uit de gesprekken kwam naar voren dat de belangrijkste knelpunten zich voordoen bij
huishoudelijke hulp en bij de jeugdzorg.
Er waren wat minder inwoners zodat we de directe geluiden wat hebben gemist.
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In 2016 vond een gezamenlijke vergadering plaats met de Jongerenraad.
Dit was een eerste kennismaking met elkaar.
De Jongerenraad heeft in Neder-Betuwe geen officiële status en zij zoeken een weg om hun geluid
te laten klinken.
De Jongerenraad heeft een actieve rol in de themabijeenkomsten van de gemeente. Ook hebben
we gezamenlijk deelgenomen aan de bespreking van het cliënt-ervaringsonderzoek.
De Wmo-raad zal de jongerenraad opnieuw uitnodigen voor overleg op het moment daar weer
behoefte aan bestaat.
Aandachtsgebieden
In 2016 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 8.
Externe contacten
Er worden regelmatige voorlichtings- en discussiebijeenkomsten bezocht
In 2016 gold dat onder andere voor;
• bijeenkomst Toezicht Jeugdzorg
• Informele contactavond Opheusden
• Voorbereiding cliëntervaringsonderzoek
• Resultaten en advisering cliëntervaringsonderzoek.
• PGB-bijeenkomst / mensen met psychische problematiek
• Welzijnsnota, met inspreken.
• Bijeenkomst Basismobilitieit
• Beeldvormende avond Welzijns/subsidiebeleid
• Themabijeenkomsten Netwerk Wmo-raden.
• Netwerk Dementie Rivierenland
Er zijn lopende 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.
Werkbezoeken
De leden van de Wmo-raad hebben in 2016 in duo’s een aantal werkbezoeken afgelegd voor een
verdere kennismaking met de verschillende werkvelden van de Wmo. De werkbezoeken bieden
waardevolle informatie over de uitvoering van de wet. De verslagen vindt u op de website van de
gemeente bij de pagina van de Wmo-raad.

4.0. PR en communicatie
De Wmo-raad heeft een eigen pagina gekregen op de website van de gemeente.
Wij zijn blij dat er door de samenwerking met de gemeente een mooi en goed resultaat is
uitgerold waar we erg tevreden mee zijn
De pagina van de Wmo-raad is nu goed bereikbaar en te vinden bij de home pagina van de
gemeente.
U kunt daar veel van de informatie vinden van de activiteiten van de Wmo-raad.
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5.0. Financiën
Financieel jaarverslag 2016
De begroting over het jaar 2016 € 4.600,00.
Vergoedingen/declaraties over het jaar 2016 van de Wmo-raad € 3.287,07.
Over op de begroting over het jaar 2016 € 1.312,93.

Begroting
Uitgaven

€ 4.600,00
Bedragen in €

Datum

Wmo-raadsvergadering februari aanwezig 11 personen á € 74,09

814.99

16-02-2016

Wmo-raadsvergadering april aanwezig 11 personen á € 74,09

814.99

19-04-2016

Wmo-raadsvergadering juli aanwezig 11 personen á € 74,09

814.99

12-07-2016

Wmo-raadsvergadering november aanwezig 10 personen á € 74,09

740.90

01-11-2016

Declaraties i.v.m. gemaakte onkosten € 81,20

81.20

01-11-2016

Declaratie i.v.m. gemaakte onkosten € 20,00

20.00

18-11-2016

Totale uitgaven

3.287.07

Begroting jaar 2016

4.600.00

Uitgaven jaar 2016

3.287.07

Over op begroting

1.312.93

6.0. Huishoudelijk reglement
De Wmo-raad heeft het huishoudelijk reglement in 2014 geactualiseerd. Het is aangepast aan de
huidige situatie en is te vinden op onze website.
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7.0. Vooruitblik op 2017
De nota Welzijn- en subsidie beleid en het Plan van Aanpak Wmo en Jeugd zijn de belangrijkste
thema’s die in 2017 hun definitieve vormgeving zullen krijgen.
De Wmo-raad wil aan deze belangrijke thema’s haar aandeel leveren. Samen met de gemeente
wordt gezocht naar een tijdige bijdrage van de Wmo-raad.
Een concrete uitwerking daarvan is de besluitvorming over het bibliotheekwerk, wat belangrijk is
voor alle kernen.
Ook zullen we aandacht besteden aan de samenwerking met de nieuwe wethouder de heer
Benschop en aan het bestendigen van de relatie met de jongerenraad.

8.0. Samenstelling en mutaties Wmo-raad
De Wmo-raad telt nu 12 leden, benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. Eind
2016 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
Vrijwilligerswerk/mantelzorg
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

De heer Gerrit ter Horst

lid

Mensen met lichamelijke beperking
GGZ
Kerken

Mevrouw Ina Koster

lid

Jeugd

Mevrouw Rina Kuenen

lid

Ouderen

De heer Wim van Olderen

lid

Participatiewet/WSW

Colofon
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