WMO-Raad

Jaarverslag 2009

Voorwoord
Dit jaarverslag beslaat het tweede volle jaar van het functioneren van de WMO-raad. Mocht
er in het eerste jaar (2008) nog enigszins gezocht zijn naar haar positie en rol, in dit
verslagjaar heeft de WMO-raad een duidelijke plaats gekregen. De WMO-raad heeft naar haar
mening een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het tot stand komen van en toezicht leveren
op het uitvoeren van het gemeentelijk WMO-beleid.
De doelstellingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vragen om een actieve
bijdrage van de burgers van Oisterwijk aan de samenleving. Mede om deze reden heeft de
WMO-raad zich in haar contacten en adviseringen steeds gericht op het doen versterken van
het actief mee laten doen van de burgers in Oisterwijk en om daardoor de totstandkoming van
de sociale cohesie te ondersteunen. De WMO-raad is ervan overtuigd dat het realiseren van
dit streven een gezonde, krachtige en zorgzame samenleving kan opleveren.
Met dit jaarverslag 2009 legt de WMO-raad verantwoording af over de uitvoering van de aan
haar opgedragen taken en biedt zij de Oisterwijkse samenleving de mogelijkheid inzicht te
krijgen in wat de WMO-raad voor haar kan betekenen.
De WMO-raad

Hans Jägers (voorzitter)

Profiel
Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht geworden. Een
belangrijk onderdeel van deze wet is de vormgeving van burgerparticipatie. De Nederlandse
gemeenten hebben via deze wet de opdracht gekregen hieraan inhoud te geven. Burgerparticipatie
beoogt de burgers van een gemeente te laten deelnemen aan het proces van beleidsvorming,
beleidsuitvoering en beleidsevaluatie op het terrein van de WMO. De WMO strekt zich over vele
beleidsterreinen uit en raakt daarom in meer of minder mate het leven van alle burgers van een
gemeente. In de meeste gemeenten vindt de burgerparticipatie plaats via een cliëntenorganisatie,
waardoor lokale belangenorganisaties in staat worden gesteld deel te nemen aan dan wel invloed uit te
oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid.
De WMO-raad in Oisterwijk is tot stand gekomen op basis van het door vertegenwoordigers van
belangenorganisatie opgestelde ‘Participatieplan Gemeente Oisterwijk’. Hierin werd vastgesteld dat de
WMO-raad breed moest worden samengesteld om alle negen prestatievelden te kunnen afdekken.
Bovendien diende de WMO-raad een onafhankelijke positie in te nemen tegenover de gemeente en de
belangengroeperingen. Mede door de brede samenstelling en de onafhankelijke positie heeft de WMOraad zicht op alle kwetsbare groepen in de samenleving.
De WMO-raad richt zich op de volgende negen prestatievelden:
1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid in kernen, wijken en buurten
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van
ouders met opvoedingsproblemen
3. Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning
4. Het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligers
5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van
hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer
7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang
8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden
van psychosociale hulp bij rampen
9. Het bevorderen van verslavingsbeleid

Samenstelling en Werkwijze
Samenstelling
De leden van de WMO-raad hebben voldoende onafhankelijkheid om de adviesfunctie naar het college
van B&W te kunnen waarmaken. Bovendien hebben zij de nodige affiniteit met het brede veld dat de
WMO beslaat. De samenstelling van de WMO-raad in 2009 was als volgt:
Hans Jägers (voorzitter)
Rinus den Boer (plv.voorzitter)
Ingrid van Veelen-van Helvert (secretaris)
Jan de Laat (penningmeester en websitebeheerder)
Frank Bouwmeester
Léon Loosveld
Toine van de Roer
Ingrid van Veelen-van Helvert heeft eind 2009 te kennen gegeven dat zij wil stoppen met haar
activiteiten voor de WMO-raad.

Werkwijze
De WMO-raad is in 2009 negen maal in vergadering bijeen geweest, waarin nagenoeg alle leden van
de raad steeds aanwezig waren. Uiteenlopende onderwerpen werden daar besproken, meestal werden
deze bepaald door de actuele problematiek en de adviesaanvragen aan de WMO-raad. Omdat de
prestatievelden een breed terrein beslaan heeft de WMO-raad besloten om in 2009 haar aandacht te
concentreren op enkele specifieke gebieden.
De AWBZ en de gevolgen van de nieuwe wetgeving op dit terrein kregen speciale aandacht, evenals
de belangen van de doelgroepen van de prestatievelden 7 t/m/ 9 (zoals dak- en thuislozen en/of
verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking of een chronisch psychische aandoening). In dat
kader neemt een lid van de WMO-raad deel aan het overleg in de werkgroep WMO-GGZ. Deze
werkgroep heeft in Midden-Brabant de functie om op regionaal niveau te adviseren over de
prestatievelden 7, 8 en 9.
Ook werd aandacht besteed aan de effecten en de bereikte resultaten op de prestatievelden, zoals zij
zijn vastgelegd in de gemeentelijke nota ‘Zorgen voor elkaar’. De Wet maatschappelijke
ondersteuning is in 2007 ingevoerd om mensen zoveel mogelijk aan de samenleving te laten meedoen.
De Wmo benadrukt daarbij de eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van burgers
voor elkaar. In het verlengde hiervan is de belangstelling van de WMO-raad uitgegaan naar het
functioneren van de wijkraden en zijn met de wijkraden en buurthuizen contacten gelegd. Gekeken is
in welke mate de wijkraden en buurthuizen een bijdrage leveren aan de kern van de doelstelling van de
wmo.

Deskundigheidsbevordering
Leden van de WMO-raden hebben steeds deelgenomen aan het door Zorgbelang Brabant geïnitieerde
halfjaarlijkse overleg met de WMO-raden uit de regio. In deze bijeenkomsten staat steeds een bepaald
onderwerp centraal, waarop een (ervarings)deskundige zijn/haar visie geeft. Daarnaast biedt deze
bijeenkomsten de gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen en zo nodig elkaar bij te staan
in adviseringstrajecten.
Ook wordt geparticipeerd in op LinkedIn in het leven geroepen LinkedIn Groups Adviesraden WMO.
WMO-raden uit heel Nederland initiëren daar uiteenlopende discussies over wmo-vraagstukken en aan
de hierdoor ontstane gedachtewisselingen wordt intensief deelgenomen. Het leidt niet alleen tot
diepgaandere inzichten, maar het maakt ook duidelijk dat bijna alle WMO-raden met dezelfde
problematieken worstelen. De oplossingen die WMO-raden in den lande aandragen zijn soms
richttinggevend voor het eigen denken en handelen.

In dezelfde lijn ligt de relatie van de WMO-raad naar de vereniging Koepel WMO-raden, die in
Eindhoven is gevestigd. De WMO-raad Oisterwijk maakt deel uit van deze Koepel door haar
lidmaatschap. Deze vereniging beoogt de onderlinge contacten tussen de diverse WMO-raden in het
land op gang te brengen. Het biedt de gelegenheid om te weten te komen hoe in andere gemeenten
tegen bepaalde wmo-vraagstukken wordt aangekeken. Deze Koepel gebruikt ook LinkedIn als een
netwerk- en discussieplatform. Het is een platform waar kennisdeling in de vorm van discussies
plaatsvindt
Tenslotte draagt ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij tot de noodzakelijke
deskundigheidsbevordering. Door het frequent bezoeken van de website van de VNG wordt
uiteenlopende kennis opgedaan die betekenisvol is voor de onderwerpen die in de WMO-raad worden
behandeld.

Evaluatie
De WMO-raad is in haar tweede jaar daadkrachtiger geworden, mede omdat haar deskundigheid op de
te onderscheiden prestatievelden is toegenomen. Zij is in staat geweest om ook ongevraagd advies te
geven aan het College van B&W. De in 2008 nog geconstateerde beperkte relatie met de diverse
belangengroepen is verbeterd, deels doordat de belangengroepen zelf contact hebben gezocht, maar
vooral ook doordat de WMO-raad de relatie naar de belangengroepen heeft weten te intensiveren. Ook
de communicatie met de belanghebbenden in de Oisterwijkse bevolking is geïntensiveerd, mede
omdat het nodige is geïnvesteerd in het bekend maken van de WMO-raad. Echter, op beide terreinen
zal de WMO-raad steeds alert moeten blijven, teneinde haar opdracht goed te kunnen uitvoeren.

Ondersteuning
Op ambtelijk niveau is er geregeld overleg geweest om informatie te verkrijgen en van gedachten te
wisselen. De WMO-raad is zeer tevreden over de wijze waarop in 2009 vanuit de gemeente aan haar
functioneren ondersteuning is verleend. De communicatie met de raad was adequaat en toereikend.
Door de aanwezigheid en inbreng van Renate Richters tijdens de vergaderingen werd het steeds
mogelijk voldoende inhoud en zwaarte aan de te bespreken onderwerpen te geven. Ook werd de
aanwezigheid van een of meerdere wethouders bij de vergaderingen als plezierig en nuttig ervaren. Op
deze wijze werd de raad op een goede en tijdige wijze van informatie voorzien en kon de raad een
goede inschatting maken wanneer het gewenst en noodzakelijk was een advies uit te brengen.
De in 2008 verkregen externe secretariële ondersteuning is op basis van het aan de WMO-raad ter
beschikking gestelde budget in 2009 gecontinueerd. De wijze waarop aan deze ondersteuning vorm is
gegeven is naar volle tevredenheid van de WMO-raad.

Functies en Taakuitvoering
De belangrijkste functie van de WMO-raad is het kritisch volgen van het door de gemeente Oisterwijk
geformuleerde en uit te voeren WMO-beleid en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college
van B&W. Aan de WMO-raad zijn de volgende functies c.q. taken toegekend:






De WMO-raad voorziet het college van B&W gevraagd en ongevraagd van advies over
ontwikkeling en evaluatie van het gemeentelijk WMO-beleid. Het college vraagt in ieder
geval advies van de WMO-raad over:
- de vierjaarlijkse beleidsnota WMO;
- de deelnota’s waarvan de WMO-raad, op basis van een door het college aangedragen
planning, heeft aangegeven advies uit te willen brengen;
- de verordeningen op het terrein van de wmo.
De WMO-raad signaleert leemten en knelpunten in het WMO-beleid. Ze brengt daarbij ook de
signalen van Oisterwijkse burgers over het WMO-beleid over naar het college.
De WMO-raad draagt ideeën en voorstellen aan voor verbetering van de ontwikkeling,
uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk WMO-beleid.
De WMO-raad adviseert niet naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere
meldingen die op individuele cliënten betrekking hebben.

De WMO-raad heeft in 2009 inhoud gegeven aan haar functie binnen de Oisterwijkse gemeenschap
door gedurende dit verslagjaar verschillende adviezen aan het college van B&W uit te brengen. Het
betreft de volgende adviezen:
Advies over Aanpassingen AWBZ
Vanaf 1 januari 2009 is de AWBZ gewijzigd, met grote gevolgen voor groepen burgers en gemeenten.
Het gaat dan over de overheveling van de ondersteunende begeleiding naar de wmo. Deze verandering
en de gevolgen daarvan heeft de WMO-raad aangezet een advies uit te brengen, waarin zij een groot
aantal aanbevelingen heeft gedaan.








Breng in kaart hoeveel burgers met deze wijziging hebben te maken en om wat voor
begeleiding het gaat;
Maak sluitende afspraken bij de indicatiestelling met Zorgkantoor, CIZ en bureau jeugdzorg
zodat voorkomen wordt dat cliënten tussen wal en schip gaan vallen;
Onderzoek of de gemeente de ondersteunende begeleiding onder kan brengen bij MEE;
Informeer de burgers duidelijk over de gevolgen van de veranderingen en waar zij terecht
kunnen met vragen;
Loket-medewerkers en intermediairs dienen goed geïnformeerd te worden, evenals ouderen
adviseurs en mantelzorg steunpunten;
Bied voor een aantal gevallen geïntegreerde voorzieningen aan, zowel AWBZ als WMO;
Stel nieuwe verordeningen voor een beperkte duur vast (max. 1 jaar) en stel pas een
definitieve verordening op als alle gevolgen duidelijk zijn.

Advies over Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid 2009-2013
Eind 2008 heeft de gemeente Oisterwijk in een nota het gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid voor de
periode 2009-2013 opgesteld. De WMO-raad heeft in haar advies te kennen gegeven dat in deze nota
een zorgvuldige afweging wordt gemaakt van alle aspecten die te maken hebben met het beleid
rondom de toekenning en het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen. Daarnaast heeft de WMOraad gemeend het gemeentebestuur van Oisterwijk een aantal adviezen te moeten meegeven. Zo is
aandacht gevraagd voor de minder draagkrachtige burgers wanneer legeskosten in rekening worden
gebracht voor het aanleggen en/of verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats. Ook heeft de
WMO-raad verzocht de bureaucratie te verlagen door bij een verhuizing een
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen wanneer aan de voorwaarden voor een dergelijke
parkeerplaats is voldaan, in plaats van eerst een nieuwe aanvraag te laten doen. Tenslotte is gevraagd

de burgers die in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats niet met onnodige medische
onderzoeken te confronteren en voor hen dezelfde termijn (5 jaar) te hanteren als voor degenen die
recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart.
Advies over aanpassingen Verordening Individuele Voorzieningen 2009
De WMO-raad heeft geconstateerd dat de Verordening Individuele Voorzieningen 2009 en het Besluit
Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2009 duidelijke regels biedt aan burgers en
ambtenaren voor het toekennen van individuele voorzieningen op grond van de wmo. Om de
toekenning van individuele voorzieningen te optimaliseren heeft de WMO-raad het college van B&W
een aantal adviezen gegeven.
Zo achtte de WMO-raad het noodzakelijk om afspraken te maken met het CAK, zodat voor burgers op
bijstandsniveau geen eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Door dergelijke afspraken te maken
wordt voorkomen dat burgers op bijstandsniveau een aanvraag moeten doen bij de gemeente, omdat
zij de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden niet kunnen betalen. De door het CAK geïnde
bijdrage wmo wordt immers teruggestort naar de gemeente Oisterwijk. De inkomsten van eigen
bijdrage die de gemeente Oisterwijk in deze situaties ontvangt vallen weg tegen de kosten voor
bijzondere bijstand die de gemeente moet maken. De WMO-raad was van mening dat hierdoor een
groter deel van de groep mensen wordt bereikt die recht hebben op bijstand maar hierop geen beroep
doen. Verder was de WMO-raad ervan overtuigd dat dit kan leiden tot vereenvoudiging van de
aanvragen van bijzondere bijstand.
In de Verordening Individuele Voorzieningen wordt gesproken over een financiële tegemoetkoming
betreffende sportvoorziening, maar dit wordt alleen betrokken op de sportrolstoel. De WMO-raad
heeft geadviseerd dit ook te doen gelden voor andere sportvoorzieningen en dit op te nemen in het
besluit.
Ook heeft de WMO-raad het college gevraagd om de systematiek voor de eigen bijdrage te
uniformeren en af te stemmen op de rekensystematiek van de eigen bijdrage in de AWBZ. Binnen de
systematiek voor de berekening van de eigen bijdrage in de AWBZ wordt rekening gehouden met de
ruimte in draagkracht die een persoon heeft.
Tenslotte heeft de WMO-raad geadviseerd om de hoogte van het PGB voor hulp bij het huishouden
zodanig vast te stellen dat daarmee daadwerkelijk zorg ingekocht kan worden, ook bij een
professionele zorgaanbieder.
Advies over Perspectiefnota gemeente Oisterwijk 2009
De WMO-raad werd in mei 2009 geattendeerd op de Perspectiefnota gemeente Oisterwijk 2009,
waarin de voornemens van de noodzakelijk geachte bijsturingen op het beleid werden aangekondigd.
De inhoud van de Perspectiefnota gaf de WMO-raad alle aanleiding haar bezorgdheid over de
financiering van de wmo naar voren te brengen. Deze bezorgheid had de WMO-raad reeds in 2008 bij
haar eerste commentaar op de nota “Zorg voor elkaar 2008-2011” geuit. Tegelijk was de WMO-raad
verheugd dat in de nota het ambitieniveau werd uitgesproken om een ruimhartig beleid op het terrein
van de wmo en sociale uitkeringen voort te zetten. Daarmee zouden de voorgenomen plannen op
(middellange) termijn misschien toch gerealiseerd kunnen worden. Bij verdere bestudering van de
Perspectiefnota rezen er echter bij de WMO-raad twijfels over het willen handhaven van het
overeengekomen voorzieningenniveau. Dit heeft er haar toe aangezet diverse onderwerpen onder de
aandacht te brengen van het college.




Uitbreiding van de functie van dementieconsulent om het leed van deze ziekte voor de patiënt
en voor de omgeving van de patiënt te verlichten;
Het realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin om inhoud te kunnen geven aan een
preventief jeugdbeleid;
Het stimuleren en waar nodig versterken van het minimabeleid, teneinde er voor te zorgen dat
een actieve deelname aan de samenleving voor deze groep altijd mogelijk blijft;









Het beschikbaar doen komen van informatie over de kennis en kunde van mensen uit
Oisterwijk, waaronder die van boven de 60, die mogelijk ingezet kunnen gaan worden voor
vrijwilligerswerk. Dit kan bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie en van de
maatschappelijke structuren;
Het blijven ondersteunen van mantel zorg(st)ers waar dat nodig en wenselijk is, mede omdat
de mantelzorg(st)ers veel bijdragen aan het blijven betrekken van mensen bij de samenleving
en daarmee is hun werk van onschatbare waarde voor de Oisterwijkse gemeenschap;
Handhaving van de geïndiceerde bedragen die in de wmo-nota waren opgenomen en nu
komen te vervallen, omdat er geen concreet beleid is vastgesteld;
Het op korte termijn verkrijgen van noodzakelijke informatie over potentiële doelgroepen die
binnen de werking van de wmo vallen teneinde een betere sturing te ontwikkelen op de
toenemende vraag naar zorg;
Het reserveren van voldoende middelen bij de uitwerking van het beleid voor Ondersteunende
Begeleiding (OB) om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen en te voorkomen dat er een
uitholling van het preventiebeleid ontstaat;
Het behoud van middelen voor de problematiek rondom de eenzaamheid in Oisterwijk.

De WMO-raad heeft in haar advies het college nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht dat
zij actief betrokken wil worden bij de financiële afwegingen die moeten worden gemaakt op het terrein
van de wmo.
Advies over de Leefbaarheidsmonitor
De WMO-raad stelde vast dat in de programmabegroting 2010 geen ruimte meer gereserveerd was
voor het meetinstrument leefbaarheidszaken i.c. de leefbaarheidsmonitor. De WMO-raad heeft er voor
gepleit dit instrument te handhaven, omdat de onderwerpen veiligheid en leefbaarheid in haar
onderlinge relatie om een voortdurende monitoring vragen en de resultaten van een dergelijke
monitoring de mogelijkheid biedt adequate en tijdige maatregelen te nemen.
Reacties van het college van B&W
Door het college van B&W is steeds tijdig gereageerd op de uitgebrachte adviezen en zij heeft in haar
reactie aangegeven wat zij met de adviezen zou doen. Het merendeel van de adviezen is door het
college van B&W overgenomen. Sommige adviezen zijn direct verwerkt in de definitieve vorm van
beleidsnota’s en andere zijn meegenomen in de uitvoering van het beleid.

Communicatie
De inspanningen die in 2008 zijn gedaan om de WMO-raad meer bekendheid te geven hebben in 2009
enige resultaten opgeleverd. De meeste belangengroepen weten de WMO-raad te vinden, hoewel bij
contacten toch nog vaak blijkt dat zij niet precies weten wat de functie en rol van de WMO-raad is. De
WMO-raad zou intensiever met de diverse belangengroepen overleg willen hebben, maar zij heeft in
2009 daarvoor nog niet de juiste vorm gevonden. Ook al is dit een wederzijds proces, de WMO-raad
heeft onderkend dat zij het initiatief hiertoe moet nemen om daadwerkelijk een gedachtewisseling met
hen op gang te brengen. Het voornemen is om in 2010 meer energie te steken in deze externe
contacten. Het belang hiervan wordt binnen de WMO-raad onderkend.
De website van de WMO-raad (www.wmoraadoisterwijk.nl) wordt redelijk bezocht. Deze website
begint in toenemende mate een informatiefunctie te verkrijgen. Op de website is alle informatie over
de WMO-raad te vinden. In de externe contacten blijkt dat de website soms een aanleiding vormt voor
het leggen van contact. De website heeft tot nu toe een enigszins statisch gehalte. Men kan er
informatie van afhalen, maar het is nog geen middel om een onderlinge communicatie op gang te
brengen. Bekeken zal worden op welke wijze dit via de website kan worden gestimuleerd.
In dit verslagjaar heeft de WMO-raad een goed en effectief contact opgebouwd met de
verantwoordelijke wethouders. De wethouders waren bij nagenoeg alle vergaderingen van de WMOraad aanwezig. Hierdoor konden de onderwerpen die werden besproken intensief worden behandeld en
kon richting gegeven worden aan het adviseringstraject. In dit proces bleef de WMO-raad zich steeds
bewust van haar onafhankelijke positie.
De WMO-raad is ook in de gelegenheid geweest met de Commissie Inwonerszaken van gedachten te
wisselen. Zij heeft dit als informatief en vruchtbaar ervaren. In 2010 zal de WMO-raad dit overleg
voortzetten.

Externe contacten
Ook dit jaar zijn er de nodige externe contacten onderhouden. In dit jaarverslag is onder de kop
‘deskundigheidsbevordering’ al melding gemaakt van geregelde contacten met Zorgbelang Brabant,
VNG, LinkedIn Groups Adviesraden WMO en de vereniging Koepel Wmo-raden. Dit soort contacten
waren en zijn van groot belang.
De prestatievelden 7, 8 en 9 worden vanuit een regionale optiek behartigd. Frank Bouwmeester
onderhoudt vanuit zijn deskundigheid op deze terreinen namens de WMO-raad onder meer contacten
met bureau Queste, met Bram Luijten, beleidsambtenaar van de gemeente Tilburg en voortrekker bij
het ROM-overleg, met de cliëntenraden GGZ (GGZ-Novadic Kentron i.v.m. verslavingszorg; met de
directie GGZ-Breburg Groep), RIBW, Maks en Traverse, en met de directie van RIBW/MiddenBrabant.
Daarnaast heeft hij nog contacten onderhouden met Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg
Midden-Brabant. Deze organisatie voorziet ook de gemeente Oisterwijk van adviezen.

Financieel verslag
De WMO-raad had in 2009 een begroting van € 7.500, --.
De exploitatie van 2009 bleef binnen het begrote bedrag. De feitelijke kosten bedroegen in 2009
€ 6.635,93.
De kostenposten bestonden uit:







Vacatiegeld voor de WMO-raadsleden (€ 2.450,--)
Kosten brainstormbijeenkomst speerpunten WMO-raad (€ 1.933,75)
Secretariële ondersteuning (€ 2.113,68)
Kosten domeinnaam website (€ 131,50)
Contributie Koepel WMO-raden (€ 7,--)

De begroting voor 2010 is gehandhaafd op € 7.500, --.

