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Voorw
woord.

Voor U ligt het jaarrverslag 201
10. Het is sinnds de inste
elling van de Wmo‐raaad in oktobe
er 2007
het derd
de jaarversllag. De afge
elopen jarenn is er naar het principe al doendee leert men door de
raad gezocht naar een heldere
e invulling vvan haar be
elangrijkste taak, het Coollege van B&W
B
gevraaggd en ongevvraagd van advies
a
voorrzien. In hett jaar 2009 heeft
h
de poositie en rol van de
raad een duidelijk plaats gekre
egen.
In het verslagjaar 2010
2
konden daarvan dde vruchten
n worden ge
eplukt, Dit w
was belangrrijk
010 vele verranderingenn op het terrrein van de
e Wmo zich hebben
omdat eer zich in 20
voorged
daan.
Door eeen sterke to
oename van allerlei extterne contacten werd het
h steeds m
meer mogelijk om
gefundeeerde advieezen te geve
en. Bij dit al les wordt stteeds uitge
egaan om d e inwoners van
Oisterw
wijk actief tee laten deeln
nemen aan de samenle
eving en daardoor de ssociale cohe
esie te
bevordeeren. Oog voor
v
elkaar is
i enorm beelangrijk om
m de zorgbehoefte te ziien en zal in
n
belangrrijke mate bijdragen
b
aan een gezo nde, krachttige en zorgzame sameenleving.
Met dit jaarverslagg 2010 legt de
d Wmo‐ra ad verantw
woording af over de uitvvoering van
n de aan
haar op
pgedragen taken en bie
edt zij de Oi sterwijkse samenlevin
s
g de mogel ijkheid inziccht te
krijgen in wat de Wmo‐raad
W
voor
v
haar kaan betekenen.

De Wmo‐raad,

P.M.Nieeuwland (seecretaris)

Profiell.
Op 1 jan
nuari 2007 is
i de Wet Maatschapp
M
elijke Onde
ersteuning (Wmo) van kracht geworden.
Een belaangrijk onderdeel van deze wet iss de vormge
eving van bu
urgerparticiipatie. De
Nederlaandse gemeeenten hebb
ben via dezee wet de op
pdracht gegeven hieraaan inhoud te
geven. B
Burgerparticipatie beo
oogt de burggers van een gemeente
e te laten deeelnemen aan
a het
proces vvan beleidsvorming, be
eleidsuitvoeering en belleidsevaluattie op het teerrein van de
d
Wmo. D
De Wmo strrekt zich ove
er vele beleeidsterreinen uit en raa
akt daardooor in meer of
o
minderee mate het leven van alle
a burgers van een ge
emeente. In de meestee gemeenten vindt
de burggerparticipatie plaats viia een cliën tenorganisaatie,waardo
oor lokale bbelangen‐
organisaaties in staaat worden gesteld
g
deell te nemen aan dan we
el invloed uiit te oefene
en op de
ontwikkkeling, uitvo
oering en evvaluatie vann het gemee
entelijk bele
eid.
De Wmo‐raad in Oisterwijk is tot stand geekomen op
p basis van het
h door verrtegenwoordigers
van belaangenorgan
nisaties opggestelde “Paarticipatiepllan Gemeen
nte Oisterw
wijk”. Hierin werd
vastgestteld dat dee Wmo‐raad
d breed mooest worden samengessteld om allle negen
prestatiievelden te kunnen afd
dekken. Bovvendien diende de Wm
mo‐raad eenn onafhanke
elijke
positie iin te nemen
n tegenoverr de gemee nte en de belangengro
b
oeperingen.. De Wmo‐rraad
richt zicch op alle kw
wetsbare grroepen in dee Oisterwijkkse samenle
eving.
e volgende nnegen presttatievelden.
De Wmo‐raad richtt zich op de
11. Het bevvorderen van de socialee samenhan
ng en leefba
aarheid in kkernen, wijkken en
buurten
n.
22. Op prevventiegerich
hte onderst euning van jeugdigen met
m problem
men met
opgroeien en van ouders
o
met opvoedingsproblemen
n.
33. Het gevven van informatie, advvies en cliën
ntenonderstteuning.
44. Het ond
dersteunen van mantellzorgers en vrijwilligerss.
55. Het bevvorderen van de deelnaame aan he
et maatschappelijk verkkeer en van het
zelfstan
ndig function
neren van m
mensen met een beperrking of chrronisch psycchisch
probleeem en van mensen
m
mett een psychosociaal pro
obleem.
66. Het verllenen van voorzieninge
v
en aan men
nsen met ee
en beperkin g of een chronisch
psychiscch probleem
m en aan m ensen mat een psycho
osociaal proobleem ten
behoevee van het behoud van hun zelfstandig functio
oneren of hhun deelnam
me aan
het maaatschappelijjk verkeer.
77. Het bied
den van maaatschappel ijke opvangg, waaronde
er vrouwenoopvang.
88. Het bevvorderen van openbaree geestelijke
e gezondheidszorg, meet uitzonderring van
het bied
den van psyychosociale hulp bij ram
mpen.
99. Het bevvorderen van verslavinggsbeleid.

Samen
nstelling en
e Werkwijze.
Samensstelling
De leden van de Wmo‐raad
W
he
ebben voldooende onaffhankelijkhe
eid om de a dviesfunctie naar
het colleege van B&
&W waar te kunnen maaken. Boven
ndien hebbe
en zij de noddige affinite
eit met
het bred
de veld dat de Wmo be
eslaat. De ssamenstellin
ng was in 20
010 als volggt:
Hans Jägers
Rinus deen Boer
Pieter N
Nieuwland
Jan de LLaat
Frank Bouwmeesteer
Léon Lo
oosveld
Toine vaan de Roer.

(voorzittter)
(plv.voorzitter)
(secretaris vanaf 1 maart
m
20100)
(penninggmeester en websitebeeheerder)
(lid)
(lid)
(lid)

De Wmo‐raad heefft afscheid genomen
g
vaan Ingrid Ve
eelen‐ van Helvert
H
naddat zij eind 2009
2
te
kennen had gegeveen dat zij wilde stoppeen met haar activiteiten
n voor de W
Wmo‐raad. De
D raad
heeft haaar bedanktt voor haarr geweldige inzet en be
etrokkenheid.
ovember 20
011 zal Hanss Jägers aftrreden en is niet herben
noembaar.
Per 1 no
Werkwiijze
De Wmo‐raad is in 2010 twaalf maal in veergadering bijeen geweest, waari n nagenoegg alle
wezig warenn. De thema’s en onde
erwerpen diie werden
leden vaan de raad steeds aanw
besprokken volgden
n doorgaanss de actualitteit en de adviesaanvra
agen die dee Wmo‐raad
d
bereikteen.
Op de vvergaderingen waren de voor het beleidsveld
d van de Wm
mo verantw
woordelijke
wethou
uder en de beleidsmede
b
ewerkster vvan de gem
meente aanw
wezig. Zij heebben de Wmo‐
W
raad van de ontwikkkelingen op het terreiin van de Wmo
W
op de hoogte
h
gehoouden. Hierrdoor
wordt d
de Wmo‐raaad in veel situaties in e en vroeg sttadium betrokken bij d e zich voord
doende
problem
matiek om tijdig
t
een ad
dvies uit te bbrengen.
Ook werd in toenemende matte op een a ndere maniier relevantte informatiie verzamelld.
Dit gebeeurde door contact te zoeken mett belangenggroepen of instellingenn. Een intensiever
overleg met deze belangengro
b
oepen was eeen voorne
emen van de
e raad voorr 2010. Hierin is een

duidelijk begin gem
maakt, maarr is voor verrbetering vaatbaar. Het ligt in het vvoornemen hieraan
in 2011 specifiek aandacht aan te bestedden.
d
een exxterne deskuundige.
De versslaglegging van de verggaderingen geschiedt door
Deskundigheidsbevvordering
Leden vvan de Wmo
o‐raden nem
men steeds deel aan he
et halfjaarlijks overleg met de Wm
mo‐
raden u
uit de regio die
d georgan
niseerd worrden door Zorgbelang Brabant.
B
In deze
bijeenko
omsten worden door (ervarings)d
(
deskundigen
n thema’s en
e onderweerpen besprroken
die voorr de Wmo‐rraad van be
elang zijn. D e bijeenkom
msten biede
en tevens dde gelegenheid om
met elkaar ervaringgen uit te wisselen.
w
Ook wo
ordt geparticcipeerd in een
e op LinkeedIn in het leven geroe
epen “LinkeedIn Groupss
Adviesraden Wmo””. Wmo‐rad
den uit heell Nederland
d initiëren daar
d uiteenllopende disscussies
over allerlei Wmo‐‐vraagstukkken. Aan de hierdoor ontstane ged
dachtewisseeling wordt
intensieef deelgenomen. De inzzichten die op deze wijjze wordt verkregen zijjn een welkkome
aanvulliing op de zo
o nodige infformatie. Dee oplossingen die Wmo
o‐raden in dden lande
aandraggen zijn geregeld zo waaardevol daat zij een duidelijke bijd
drage levereen aan het eigen
e
denken en handeleen.
In dezellfde lijn ligt de relatie van
v de Wmoo‐raad naarr de verenig
ging Koepel Wmo‐raden, die in
Eindhovven is gevesstigd. De Wmo‐raad Oi sterwijk maaakt deel uit van deze KKoepel doo
or haar
lidmaattschap. De vereniging
v
beoogt
b
de oonderlinge contacten
c
tu
ussen de divverse Wmo
o‐raden
in het laand op gangg te brengen
n. Op deze wijze wordtt ook een in
ndruk gekreegen hoe in andere
gemeen
nten tegen bepaalde
b
Wmo‐vraags
W
stukken worrdt aangeke
eken. De Kooepel gebru
uikt ook
LinkedIn
n als een neetwerk‐ en discussiepla
d
atform, waaar kennisdeling in de voorm van disscussies
plaatsviindt.
Tenslottte draagt oo
ok de Veren
niging van N
Nederlandse
e Gemeente
e (VNG) bij tot
deskund
digheidsbevvordering. Door
D
het freequent bezo
oeken van de
d website vvan de VNG
G wordt
veel ken
nnis opgedaaan die van belang is vooor de onde
erwerpen die
d in de Wm
mo‐raad wo
orden
behandeld.
Evaluatiie
In een tturbulent jaar, waarin de
d haperen de econom
mie en de gemeenteraa dverkiezinggen een
belangrrijke rol heb
bben gespee
eld heeft dee Wmo‐raad
d een wezen
nlijke bijdraage kunnen
n
leveren in de vorm
m van het uittbrengen vaan gevraagd
de en ongevvraagde advviezen aan het
College van B&W. Met tevredenheid connstateert de
e raad dat het overgrotte deel van haar
adviezen werd oveergenomen.
De doellstelling om de contactten met de ddiverse belaangengroep
pen en met belanghebbende
in de Oiisterwijkse bevolking
b
te
e intensiverren is een belangrijke
b
drijfveer
d
gew
weest in he
et
handeleen van de Wmo‐raad.
W
Belangrijk, omdat de daardoor
d
ve
erkregen infformatie van groot

belang iis om te wo
orden meegewogen bij het tot stand komen van
v adviezeen. Er zijn du
uidelijke
verbeteeringen te co
onstateren,, maar de w
wens blijft bestaan om een betere uitvoering,, een
meer sttructurele vorm aan de
eze activiteitten te geve
en.
Onderstteuning
Met de gemeente is regelmatig overleg ggeweest om
m informatie
e te verkrijggen over de
ontwikkkelingen op het terrein van de Wm
mo. De aanw
wezigheid en
e inbreng vvan de
beleidsm
medewerkeers Renate Richters,
R
Joyyce Bosch en
e Corke Ko
olen op de vvergaderingen van
de Wmo
o‐raad zorggden er voorr dat de raaad goed werrd geïnform
meerd over dde te bespreken
onderw
werpen. Ookk de aanwezzigheid bij vvergaderinggen van de wethouder
w
iis van groott belang
en word
dt als plezieerig en nuttiig ervaren.
Een van
n de goede gevolgen
g
vaan hun ondeersteuning is dat door de raad tijddig kon worden
onderkeend wanneeer het gewe
enst en nooodzakelijk was om advie
es uit te breengen .
Over dee ondersteu
uning die de
e gemeente heeft gebo
oden is de ra
aad heel tevvreden. Zij acht
a
deze alss onontbeerrlijk om goe
ed haar taakk te kunnen
n vervullen.
Net zoals in 2009 werd
w
de externe secrettariële onde
ersteuning gerealiseerrd uit het aaan de
Wmo‐raaad ter bescchikking gesstelde budgget. De verslaglegging van
v de verggaderingen door
d
Els
Snijderss is van grotte ondersteunende waaarde voor de
d Wmo‐raa
ad.

Functiees en Taakuitvoerin
ng.
Functiess
unctie van de Wmo‐raaad is het krittisch volgen
n van het dooor de Gem
meente
De belangrijkste fu
Oisterw
wijk geformu
uleerde en uit
u te voereen Wmo‐belleid en het gevraagd
g
enn ongevraagd
advisereen van het college
c
van B&W.
Aan de Wmo‐raad zijn de volggende functties c.q. take
en toegekend:






De Wmo‐raaad voorziett het collegee van B&W gevraagd en
e ongevraaagd van advvies over
o
ontwikkelin
ngen en evaaluatie van hhet gemeen
ntelijk Wmo
o‐beleid. Heet college vrraagt in
ieder geval advies van de Wmo‐raaad over:
‐ De vierjjaarlijkse be
eleidsnota W
Wmo.
‐ De deelnota’s waarvan de Wm
mo‐raad hee
eft aangege
even, op bassis van een door
het college aanged
dragen plan ning, adviess te willen uitbrengen.
u
‐ De vero
ordeningen op het terreein van de Wmo.
W
De Wmo‐raaad signalee
ert leemten en knelpun
nten in het Wmo‐belei d. Ze brenggt
d
daarbij ookk de signalen
n van de buurgers van Oisterwijk
O
ovver het Wm
mo‐beleid ovver naar
het college.
De Wmo‐raaad draagt ideeën en v oorstellen aan
a voor ve
erbetering vvan de
o
ontwikkelin
ng, uitvoerin
ng en evalu atie van het gemeente
elijk Wmo‐bbeleid.
De Wmo‐raaad adviseert niet naarr aanleiding van klachte
en, bezwaa rschriften en
e
aandere melldingen die op individuuele cliënten
n betrekking hebben.

Taakuitvvoering
mo‐raad heeft in 2010
0 inhoud ggegeven aaan haar functie binneen de Oisterwijkse
De Wm
gemeen
nte door in
n de loop van
v dit verrslagjaar op
p uiteenlop
pende terreeinen advie
es uit te
brengen
n aan het co
ollege van B&W.
B
Het betreft de volggende advie
ezen:
Advies o
op het proggramma van eisen voo
or de regiottaxi.
(29 januaari 2010)

De Wm
mo‐raad heeeft het colle
ege van B&W
W geadvise
eerd over de eisen vooor de aanbe
esteding
van de rregiotaxi. De
D adviezen komen in hhoofdlijn op
p het volgen
nde neer:
 Hou
udt rekeningg in het programma vaan eisen voo
or de regiotaxi met heet compense
eren van
de ggevolgen van de AWBZZ‐pakketmaaatregel voor burgers
 Hou
udt bij het vaststellen van de zoogenaamde
e puntbeste
emmingen (bestemming waar
men
n gesubsidiieerd naar toe kan rreizen) rekkening met het feit, dat inwon
ners van
Oistterwijk geb
bruik kunne
en maken van het Tweesteden Ziekenhuiss in Waalw
wijk. Dit
gebeeurt omdat vaak blijkt, dat in de andere
e twee ziekenhuizen in Tilburg langere

wacchttijden beestaan voorr onderzoekk en behandeling. Nie
et voor allee gemeente
en liggen
binn
nen het reissgebied ziekkenhuizen een stations.
 Zorg
g voor een strakke
s
mon
nitoring vann de contracctafspraken
n.
 Info
ormeer elke gebruiker van de regiiotaxi tijdig en individu
ueel over dee wijziginge
en in het
voorzieningenn
niveau van de
d regiotax i.

Beleidsvvisie op de Wmo.
(9 februari 2010)

De Wmo‐raad heefft de beleidsvisie geschhreven met het oog op
p de komendde
nteraadsverrkiezingen. Ze
Z wil daarm
mee niet alleen het belang benaddrukken van de
gemeen
aandach
ht die politieke partijen
n dienen te geven aan de Wmo, maar
m ook wiil zij een kad
der
aanreiken waaraan
n de te nem
men beslissinngen en te treffen
t
maa
atregelen diienen te wo
orden
getoetst.
De beleidsvisie kom
mt in grote lijnen neer op het volggende:
ppelijke Ond
dersteuningg (Wmo) be
eoogt de participatie vaan burgers in
i de
De Wet Maatschap
maatsch
happij te acctiveren en te
t vergrote n. Het is ee
en doelstelling die een brede politieke en
maatsch
happelijke steun
s
verdie
ent. Betrokkkenheid, binding en ve
erantwoord elijkheid vaan de
burgerss dienen als het ware de pijlers te zijn waarop
p het gedachtegoed dieent te ruste
en.
In steed
ds verder op
prukkende individualise
i
ering die haaaks lijkt te staan op dee doelstellin
ng van
de Wmo
o zijn er teggelijkertijd tekenen
t
diee erop wijzen dat anderre waarden als vertrou
uwen,
zingevin
ng en spiritu
ualiteit aan belang toe nemen. Dezze zijn in toenemende mate van belang
b
voor dee wijze waarrop we met elkaar willeen samenw
werken en sa
amenleven w
waardoor we
w
n vermoggen kan
kunnen bouwen aaan een zorgzame sameenleving waarin ieder naar
deelnem
men. Er zullen dan echtter op polit iek en gemeentelijk nivveau bewusste keuzen dienen
te word
den gemaakkt die een de
ergelijk sam
menleving ook echt kan
n doen ontst
staan.
Onder d
de huidige omstandigh
o
eden waariin financiële
e offers van
n de burgerss wordt gevvraagd is
het van belang dat rechtvaard
digheid een belangrijk beginsel
b
is waardoor
w
bbeleidsmake
ers zich
dienen tte laten leid
den, teneinde de sameenleving die
e de Wmo voorstaat te realiseren. De
uitgangspunten zijn:








O
Ontzie de kwetsbaren
k
in de Oiste rwijkse sam
menleving;
V
Vraag een naar
n
inkome
en en welvaaart rechtvaaardige en evenwichtig
e
ge bijdrage;
Bestrijd de armoede en voorkom sociale uitssluiting;
d en bied ze gelegen
nheden om een sociaaal maatsch
happelijk
Investeer in de jeugd
bewustzijn op te bouw
wen;
SStimuleer alle
a activiteiten die eenn wezenlijke
e bijdrage le
everen aan het versterrken van
d
de sociale cohesie;
c
Breng de zorg dichterr bij de burrger door kleinschalige
k
e structure n te stimulleren en
o
open de weegen naar de zorg doorr goede en begrijpelijke voorlichti ng.

Advies aaan College van
v B&W en de fracties vvan de geme
eenteraad over bezuiniggingsvoorste
ellen.

(25 febru
uari 2010)

De Wm
mo‐raad reaggeerde ond
der het mottto “beter kiezen”
k
op de ombuiggingsvoorste
ellen die
het College van B&
&W heeft laten opste llen voor de gemeenteraad. De W
Wmo‐raad heeft in
haar beeleidsvisie tee kennen gegeven beggrip te hebb
ben voor de
e noodzaakk van bezuinigingen
die op d
de gemeentte Oisterwijk gaan afkoomen. In de
e ombuiging
gsvoorstelleen heeft hett College
van B&W
W alle ondeerwerpen meegenome
m
en die geen wettelijke taak
t
zijn.
De Wm
mo‐raad vroeg daarbij wel aandaccht voor de
e kwetsbare
en uit onzee samenleviing. Ook
vond dee Wmo‐raad
d dat de efffecten van de voorgesstelde bezuinigingsvooorstellen nie
et helder
in beeld
d waren geebracht. In haar
h
beleiddsvisie heefft de Wmo‐raad juist ggevraagd stteeds de
consequ
uenties van voorstellen
n en besliss ingen in kaaart te breng
gen.
De Wm
mo‐raad raaadde ten zeerste
z
af om bezuin
nigingen do
oor te voerren die de
e sociaal
zwakkeren in onzee gemeente
e treffen. D
Dit zal name
elijk kunnen
n leiden toot sociale uiitsluiting
hetgeen
n volgens de
d Wmo‐raad haaks sstaat op he
et beginsel van rechtvvaardigheid.. Tevens
werd geevreesd dat goedkoop duurkoop zzal blijken te
e zijn.
Advies W
Wmo‐raad over de we
erkgroep W
Wmo‐GGZ.
(2maart 22010)

Sinds de oprichtin
ng van de werkgroep
w
Wmo‐GGZ in 2008 die de belanngen beharrtigt van
mensen
n met psychiatrische en/of
e
psychhische stoo
ornissen, mensen mett een verslaaving en
mensen
n die in aan
nraking kom
men met maaatschappe
elijke opvang, is gaand eweg geble
eken dat
de werkkgroep onm
mogelijk aan haar takenn kan voldoe
en door tekkortschietennde onderstteuning.
Hierdoo
or heeft de werkgroep
p vele ambiitieuze deelnemers, ve
eelal ervarinngsdeskund
digen uit
de psychiatrie en verslavingsz
v
motiveerd zie
en worden en zien afh aken.
org, gedem
bespreekbaar te hebbe
en gemaaktt bij Zorgbe
elang blijkt er voor dee werkgroep
p slechts
Na dit b
twee uu
ur per weekk is gereservveerd. Dit i s volstrekt onvoldoend
de. Een minnimum aanttal van 8
uur is o
onontbeerliijk. Tevens blijkt dat eer onvoldo
oende finan
nciële midd elen zijn om meer
onderstteuning te geven
g
en daat er geen eextra financciële midde
elen zijn aanngevraagd ten
t tijde
van de o
oprichting van
v de werkkgroep.
De Wm
mo‐raad drong er dan ook
o bij het College van B&W op aan om deeze problem
matiek in
het ROM
M‐overleg (Regionaal
(
platform
p
vaan de Midde
en‐Brabantsse gemeentten) aan de
e orde te
stellen, zodat er saamen met de
d andere ppartners in het ROM besproken
b
kkon worden
n hoe de
continuïïteit van deeze onmisbaare werkgrooep gewaarborgd zou kunnen
k
worrden.
d op het con
ncept voorttgangsrapportage Sted
delijk Komppas Tilburg 2009.
Reactie Wmo‐raad
(8 juni 20010)

De Wm
mo‐raad heeeft met belaangstelling kennis gen
nomen van de voortgaangsrapporttage van
de Wm
mo‐prestatieevelden 7,8 en 9 zoalss samengevvat in de concept vooortgangsrap
pportage
Stedelijk Kompas Tilburg
T
2009. De rappoortage geefft een helde
er overzichtt van het gevoerde
g
beleid ten aanzzien van de Maatsschappelijk Opvang(M
MO), Opeenbare Geestelijke
Gezondheidszorg(O
OGGz) en Verslavingsz
V
zorg(VZ). Bo
ovendien ge
eeft het ra pport duide
elijk aan
waar dee raakvlakken liggen tu
ussen de Ceentrumgem
meente Tilburg en de RRandgemee
enten en

waar d
de verantw
woordelijkhe
eden van de Centru
umgemeentte eindigenn en die van de
Randgemeenten beeginnen.
De Wmo‐raad was tevreden over
o
de beleeidsverantw
woording, waarbij
w
de heele keten vaan zorg ‐
van preeventie tot nazorg ‐ ovverzichtelijkk en helder in beeld iss gebracht een waar he
et tot op
heden aaan ontbrakk. Ten aanziien van de ttrends zoalss beschreve
en in de vooortgangsrap
pportage
werd eeen viertal onvollediggheden geeconstateerrd. De trends hebbeen invloed op de
problem
matiek van de
d Wmo‐prestatieveld en 7, 8 en 9.
9






Maatschappelijke/sociiale crisis, leidt tot het afnem
men van zeelfredzaamheid en
o
onderlinge solidariteit. Bovendi en kan he
et leiden tot
t het uitteenvallen van de
ssamenlevin
ng in groepe
en, waardooor het opkomen voorr elkaar gessegmenteerrd wordt
een daardoo
or beperkt.
TToenemend
de ontstedelijking, dee druk op de randge
emeenten kkan hierdoor gaan
ttoenemen en
e vraagt daardoor om
m een anderre visie en oriëntatie
o
Bureaucratisering en druk
d
door rregelgeving, deze trend neemt niiet af en zal bij een
ccomplexe problematie
p
ek alleen m
maar toenem
men en daardoor zal de toegangg tot de
zzorg voor de doelgroep
pen kunnenn worden be
emoeilijkt.
O
Onvoldoend
de samenh
hang in keetens, wann
neer er ge
een duidelijjke visie iss op de
noodzakelijjke samenw
werking in zoorgketens en
e onderling
g vertrouween wordt on
ntbeerd,
zzullen er suboptimali
s
saties gaann ontstaan die uiteindelijk een verbrokkelld beeld
zzullen geven van de zo
org als integgraal vraagstuk.

MO‐raad heeft te ke
ennen gegeeven dat zij de onvvolledighedden graag aan de
De WM
voortgaangsrapporttage toegevvoegd zou ziien worden.
Advies W
Wmo‐raad over de Perspectiefno
ota (PPN) 20
010.
(6 juli 20110)

De Wmo‐raad waaarschuwt he
et College vaan B&W in dit advies voor
v
de aannnames en de
d grote
onzekerrheden watt betreft de
d rijksuitkeeringen waaarop de Perspectiefnnota groten
ndeels is
gebaseeerd.
Het gaaat over een extra structturele rijksuuitkering aaan de Geme
eente Oisterrwijk als gevolg van
een gew
wijzigde rekkensystemaatiek en diee aan de alggemene middelen worrdt toegevo
oegd. De
Wmo‐raaad adviseeerde echterr deze rijksuuitkering to
oe te voege
en aan die onderdelen
n van de
Wmo w
waar de gem
meente zelf een
e stijgingg van de kossten voorspelt.
Verder werd geweezen op een
n ongewensst cumulatie
ef effect van een aantaal bezuinigingen op
de groeep ouderen met AOW en een (kleein) pensioen. Daarnaast benadrrukte de Wmo‐raad
nogmaaals het belang van de functie
f
van dementiecconsulent en waarschuuwde zij datt men er
niet op voorhand van
v uit moe
et gaan dat de helft van de kosten
n zullen woorden overgenomen
door heet Zorgkanttoor. De Wmo‐raad addviseerde eerst
e
de ressultaten vaan de besprrekingen
met de zorgsector af te wachten en het overschot na herschikkking van dee budgetten
n van de

Wmo‐begroting niet aan de algemene
a
m
middelen toe te voegen
n, maar te ooormerken voor de
hte kostensstijging binn
nen de Wmoo als gevolgg van de dem
mografischee ontwikkelingen.
verwach
Visie W
Wmo‐raad ovver wijkraden.
(22 augusstus 2010)

In dit sstuk geeft de Wmo‐rraad haar vvisie over de kern va
an de Wett Maatschaappelijke
Onderstteuning (Wmo), de participatie vaan de burger in zijn off haar gemeeenschap en
e de rol
die de w
wijken met hun wijkrad
den hierin kkunnen spelen.
Het berreiken en sttimuleren van
v de dee lname van de burger aan zijn/haaar leefomggeving is
geen eeenvoudige opgave
o
en gaat
g zeker nniet vanzelf.
De Wm
mo‐raad is er
e van overtuigd de aaandacht voor en aanp
pak van de sociale coh
hesie via
wijken een buurten vele oorzaaken van heet uiteenvallen van de
e samenlevi ng kan weggnemen.
Daarbij vraagt de Wmo‐raad specifiek aaandacht voor de sociale schaal van de me
enselijke
maat. H
Het is de oveertuiging vaan de Wmo‐‐raad dat de
e wijkraden
n niet echt ddoordringen
n tot het
hart vaan de eigen leefomggeving. Da armee is de
d wijkraad
d, hoe weezenlijk ookk in het
stimuleren van de sociale geh
hechtheid inn de wijk, niet het eersst aangewezzen orgaan om een
grotere sociale cohesie in de
e Oisterwijkkse samenleving tot stand
s
te breengen. Wel kan zij
daarvoo
or de randvoorwaarden scheppenn door zich te
t richten op de integrratie en afsttemming
van werrkzaamhedeen en activiteiten die de buurten
n overstijgen. Buurten dienen noo
oit meer
dan enkkele straten
n te omvattten. Deze sschaal sluit aan bij de menselijkee maat waaarbinnen
men heet gevoel kaan krijgen en hebben vvan beteken
nis te kunne
en zijn voorr anderen die
d in de
buurt w
wonen en invloed te
t kunnen uitoefene
en. Men kan
k
overzieen waarvoor men
verantw
woordelijk kan zijn en voor wie men zich inzett. Op dezze schaal zijn de
randvoo
orwaarden geschapen om elkaar te kunnen leren kenn
nen en deell te nemen aan het
sociale leven in de buurt.
Met haaar visie hoo
opt de Wmo
o‐raad dat dde Gemeentte op haar beurt
b
een viisie zal ontw
wikkelen
die zicht geeft op de
d wijze waarop de socciale cohesiie in de Oistterwijkse saamenlevingg voor de
orden om daarmee
d
re cht te doen
n aan de
periodee van 4 jaar gerealiseerd en versteerkt kan wo
doelstellingen van de Wmo.
Wmo‐raad over evaluatierapportt Wmo 2009.
Advies W
(29 augusstus 2010)

De Wmo‐raad heeeft met waaardering kennnis genom
men van hett evaluatierrapport Wm
mo 2009.
De raad
d onderschrrijft in grote
e lijnen de oopvattingen over de uittvoering va n de activitteiten en
de realisering van de
d er onderr liggende ddoelen op de
e diverse te
erreinen vann de Wmo.
Op de vvraag of ook de gewen
nste doelenn bereikt zijjn, is de Wm
mo‐raad te rughoudender. Om
tot een
n dergelijkee beoordeliing te kom
men dienen
n de te rea
aliseren dooelen meer SMART
(specifieek, meetbaar, acceptaabel, realist isch, tijdgebonden) ge
eformuleerdd te zijn. Dit is niet
het gevval. Het is mede daardoor niet altijd duid
delijk of de
e aan de ddoelen gekkoppelde
activiteiiten logisch aansluiten en ter zakee dekkend zijn.
z
Advies W
Wmo‐raad over het prroces “De K
Kanteling”in
n de Wmo.

(29 augusstus 2010)

Met de invoering van
v de Wett Maatscha ppelijke On
ndersteuning (Wmo) inn 2007 is ee
en einde
gekomeen aan de 1994 ingevvoerde Wett Voorzieniingen Geha
andicapten (WVG) en met de
Wmo is een nieuw begrip bij de geemeenten geïntroducceerd: de compensattieplicht.
Gemeen
nten hebbeen de taak om burggers te on
ndersteunen
n bij hun deelname aan de
samenleeving. Hoe de gemeen
nten die verrantwoordelijkheid invullen schrijfft de wet niet voor.
De zogeenaamde Kaanteling is een projectt van de Ve
ereniging Nederlandse Gemeente
en (VNG)
dat ero
op gerichtt is geme
eenten te ondersteunen om invulling tte geven aan de
compen
nsatieplicht. Centraal hierbij
h
staaat een omslag van claim‐ en aannbodgericht werken
(voorzieeningen en hulpmidde
elen) naar vraag‐ en resultaatge
ericht werkken (particip
patie en
zelfredzzaamheid)
Een derrgelijke om
mslag vraagtt in de gem
meente om ingrijpende veranderringen, zow
wel in de
interne organisatie als in de
e relatie m
met burgerrs en partn
nerorganisa ties. In ditt proces
adviseert de Wmo
o‐raad de gemeente
g
oom bij het bieden van
n voorzieniingen eerstt vast te
stellen of een eventuele op
plossing of voorzienin
ng compensserend is. Als dan meerdere
m
voorzien
ningen com
mpenserend
d zijn, waaardoor de burger in de maatscchappij kan
n blijven
function
neren, kan de goedko
oopste com
mpenserend
de voorzien
ning wordeen gekozen. In het
verleden stond vaak de hooggte van de kosten van
n de voorziening voorrop en werd pas in
tweede instantie beoordeeld
b
of de voor ziening als compenserrend kon w
worden aanggemerkt.
De Wm
mo‐raad besseft dat dit qua budggetbewakin
ng mogelijkk tegenstrij dig kan zijn, maar
adviseerde om maaatwerk voo
or de burgeers centraal te stellen boven
b
de koostenbehee
ersing of
de teruggdringing van de koste
en en dringgt daarom aan
a om in het voortraj ect andere partijen
(MEE, RIBW, zorrgaanbieders) in te schakelen bij het uitdenken van alternatieve
nserende oplossingen
o
n en daarrna een keuze te maken
m
vooor de goe
edkoopst
compen
compen
nserende vo
oorziening.
Daarnaaast adviseerde de Wm
mo‐raad de wijkraden en
e buurtverenigingen een belanggrijke rol
te laten
n spelen in
n het proces van de Kanteling om zo hett “meedoeen” van burgers te
bevordeeren.
Ten aan
nzien van de
d financiële consequeenties advisseerde de raad
r
om beesparingen niet het
uitgangspunt te latten zijn voo
or het inzettten van hett proces van de Kante ling, maar de
d juiste
manier van compenseren.
nzien van de
d nieuwe werkwijze in het pro
oces van de Kantelingg krijgen de Wmo‐
Ten aan
consuleenten meer ruimte om
m samen meet de burge
er op zoek te
t gaan naaar een passende en
compen
nserende op
plossing. De
e raad adviiseerde om de uitvoerrders wel dde nodige kaders te
bieden om hun werk
w
te kunnen uitvooeren binnen de bele
eidskeuzes van de ge
emeente
Oisterw
wijk met als uitgangspunt het biedden van een
n maatwerkoplossing vvoor de burgers van
Oisterw
wijk. In het proces van
n de Kanteeling wordt het werk van de uittvoerders daardoor
d
uitdagender maar zeker niet eenvoudige
e
r.
Tot slot adviseerdee de raad he
et proces vaan de Kante
eling in de uitvoering
u
zzorgvuldig te (laten)
begeleid
den en te volgen, zo
odat de dooor de gem
meente gew
wenste resuultaten ookk bereikt
kunnen worden.

Advies W
Wmo‐raad over het co
ollegevoorsstel over de
e AWBZ‐pak
kketmaatreegel.
(2 septem
mber 2010)

De Wm
mo‐raad ach
htte de wijze waarop de door het
h Rijk terr beschikkinng gestelde
e gelden
worden
n verdeeld en toebed
deeld een goed voorrstel. Met name de eextra subsiidie aan
Contourr. Niet geheeel duidelijkk is echter w
wat Contou
ur met het haar
h
toebeddeelde bedrag gaat
doen. D
Daarover zou wat meerr inzicht mooeten zijn. De
D raad gaat er van uiit dat het vo
ooral zal
gaan om
m het kunneen inzetten van vrijwill igers.
In het Wmo‐veld dat gerich
ht is op paarticipatie van
v de burrgers, worddt in veel gevallen
uitgegaaan van de inzet van vrijw
willigers. Op het moment dat onvo
oldoende
“handen
n”beschikbaar gesteld
d kunnen w
worden beggint het hele bouwwe rk van de Wmo te
wankeleen.
De raad
d adviseerd
de de voorstellen steeeds te toettsen op fin
nanciële, m ateriële en
n fysieke
haalbaaarheid.
Advies W
Wmo‐raad over uitvoe
ering PGB vvoor Hulp bij
b het Huish
houden(HBH
H).
(27 septeember 2010)

De Wm
mo‐raad steemde in me
et het voorrstel van de
d uitvoerin
ng Persoon sgebonden Budget
(PGB) vo
oor hulp bijj het Huisho
ouden (HBH
H) vanaf 1 jaanuari 2011.
Naar aaanleiding vaan dit voorrstel wees dde raad op
p de wense
elijkheid en noodzaak van het
ontwikkkelen en vo
ormgeven vaan het nieuuwe Wmo‐b
beleid. De in het voorsstel genoem
mde drie
varianteen (de alfaacheque, zo
org in natuura en het PGB) dienen in sameenhang te worden
bekeken
n en dat is alleen maaar mogelijkk wanneer er
e een held
der en toekkomstgerich
ht Wmo‐
beleid iss. De Wmo‐‐raad had om
o praktisc he redenen
n geen bezw
waar tegen dit voorstel, omdat
nu eenmaal voor 2011 richting gegeve n moet wo
orden aan een goede uitvoeringg van de
organisaatie van de HBH.
Zoals al eerder en meerdere malen
m
had dde Wmo‐raad gewezen
n op de nooodzaak spoe
edig een
nieuw W
Wmo‐beleid
d tot stand
d te brengeen, waarin de gedachtten van de Kanteling centraal
staan, h
heeft de Wm
mo‐raad dit advies nogg eens herhaaald.
Advies W
Wmo‐raad over het on
nderzoek Leeefbaarheid
d en Veiligh
heid 2010.
(27 septeember 2010)

De Wm
mo‐raad adviseerde naar aanleidding van het
h onderzo
oek naar dde leefbaarrheid en
veiligheeid in de gemeente Oisterwijkk de positie en het aanbod vvan de bu
uurt‐ en
wijkvereenigingen nog
n eens kritisch te laaten bescho
ouwen en te onderzooeken hoe zij beter
kunnen inspelen op de diversiiteit aan be staande we
ensen voor ontspanninng
De Wmo‐raad is vaan mening dat het rappport aan waarde
w
zou hebben gew
wonnen alss er door
de beleeidsmedeweerker(s) van
n de gemeeente Oisterrwijk een in
nterpretatiee van de re
esultaten
zou heb
bben plaatsggevonden. Zo zou het interessantt zijn te wetten of een bbehaald resultaat in
een wijk gekoppeld kan word
den aan maaatregelen die
d in de wijk zijn getrroffen en off dit dan
nleiding zou
u kunnen zijn om dergeelijke maatregelen ook in andere w
wijken te tre
effen.
een aan

De Wmo‐raad beveeelt ook aan
n om nog e en nadere analyse
a
van
n de resultatten van de enquête
D geeft
te makeen op basis van een uittsplitsing vaan alle resultaten naar leeftijdscattegorieën. Dit
een better en gen
nuanceerder beeld va n de wijke
en en kan voorkomenn dat maatregelen
getroffeen kunnen gaan word
den die niett in overee
enstemming
g zijn met wat daar nodig
n
en
wenselijk is.
Advies W
Wmo‐raad over het Ce
entrum voo
or Jeugd en Gezin.
(27 septeember 2010)

De Wmo‐raad onderschrijft he
et belang vaan het realiiseren van een
e preventtief jeugdbe
eleid. De
weg om
m dit te reaaliseren via een netweerk van decentrale inlooppuntenn in plaats van het
creëren
n van één ceentraal inloo
oppunt spraak de Wmo‐raad aan.
Het voo
orstel bevattte in de vissie van de W
Wmo‐raad te
t weinig evenwichtighheid en er was een
te grotte onduideelijkheid over
o
de r ollen, veraantwoordelijkheden een de wijze van
samenw
werking tusssen de verschillende partijen en het ontb
brak aan vooldoende concrete
c
invullingg. Tenslottee was er ge
een enkele aandacht voor
v
de wijjze waarop aan kennissborging
wordt ggedaan en hoe
h dat zou
u kunnen hhelpen in he
et voorkom
men van onnnodige activiteiten,
het verrsnellen van aanpakkken, het veerspreiden van kennis en het vversterken van de
onderlin
nge relatiess tussen de afzonderlijkk partijen.
Advies W
Wmo‐raad over de Sta
artnotitie W
Wmo‐nota 2011
2
gemee
ente Oisterw
rwijk.
(27 septeember 2010)
De Wm
mo‐raad gaff te kenne
en verheuggd te zijn dat er een
n begin is gemaakt met
m het
ontwikkkelen en forrmuleren vaan het Wmoo‐beleid voo
or de jaren 2012 – 20115. Ze stuitte wel op
de onbeewuste ond
dertoon die aan de notta ten grond
dslag ligt. Door de notaa te veel in het licht
van de bezuinigin
ngen en de
e te behaleen efficienccy te plaattsen kan err ongewild een te
beperktte visie op het
h Wmo‐beleid ontwi kkeld word
den. De Wm
mo‐raad is eer van overttuigd dat
niemand dat wil. Daarom he
erhaalde dee Wmo‐raad
d nog eenss, hetgeen zzij elders al
a enkele
malen b
benadrukt heeft,
h
dat het formulerren van hett Wmo‐bele
eid niet prim
mair gestuu
urd moet
worden
n door te haalen bezuin
nigingen, m aar door be
esparingen waardoor het Wmo‐b
beleid in
eerste instantie zonder financiële bep erkingen ontwikkeld
o
kan wordeen. Daarna zal het
beoordeeeld moeteen worden en
e zullen keeuzen gemaakt moeten
n worden.

Advies W
Wmo‐raad over de Pro
ogrammabeegroting 20
011 van de gemeente
g
O
Oisterwijk.
(28 oktob
ber 2010)

De Wmo‐raad was verheugd over
o
de inzi chtelijke manier van presenteren van de
program
mmabegroting. De raad
d was mind er enthousiiast over de
e keuzen diee zijn gemaaakt. Ze
blijken n
niet voort te komen uit een duideelijke visie op
o de Wmo en de daarvvan af te leiiden
doeleinden. Dit maaakt de keuzen discuta bel. De Wm
mo‐raad beg
grijpt heel ggoed dat er in deze
huidige tijd bezuinigd moet worden, maaar bezuinigin
ngen en de gevolgen ddaarvan kun
nnen

geen drraagvlak krijjgen als niett duidelijk w
wordt gemaaakt welke beweegrede
b
enen ten grrondslag
liggen aaan de gemaaakte keuze
en.
De Wmo‐raad adviiseerde daarom dringeend de motivaties voor de bezuiniggingen op het
h
terrein vvan de Wm
mo helder te formulerenn en te com
mmuniceren.
De Wmo‐raad consstateerde dat er ook beezuiniginge
en op taken van wijkcoöördinatoren
n en
wijkacco
ommodatiees en verhogging van eiggen bijdrage
en CAK, bud
dget ouderw
werk, budge
et
schuldh
hulpverlenin
ng enz. werd
den voorge steld. Dit sttaat haaks op
o het belanng dat de
gemeen
nte hecht aaan de leefbaaarheid en dde participaatie waarme
ee de burgeer mee kan blijven
doen in de samenleeving.
De Wmo‐raad adviiseerde deze bezuiniginngen onged
daan te makken, omdat zij ingaan tegen
het huid
dige beleid betreffende
e de uitvoe ring van de Wmo. De raad
r
achtte het wensellijk en
noodzakkelijk eerst aandacht te
e besteden aan de kerntakendiscu
ussie en de ontwikkelin
ng van
het Wm
mo‐beleid 20
011 – 2014 om daarna de financië
ële consequenties uit tee werken in
n de
Perspecctiefnota (PPN) 2011.
Tot slot adviseerdee de Wmo‐rraad in het bijzonder de
d eigen bijd
dragen bij dde verschille
ende
oorzieningeen niet te laten stijgen,, omdat in de
d komende
e jaren alle inwoners van ons
Wmo‐vo
land de gevolgen zullen ervare
en van bezuuinigingen door
d
de rijkssoverheid. M
Met name op
o het
gebied vvan de AWB
BZ, vermind
dering re‐inntegratiegellden, ziektekosten (hoggere premie
es,
hoger eigen risico, verslechterring van hett basispakke
et) valt nog
g veel te verrwachten. Het
H zijn
juist de doelgroepeen van de Wmo
W
die hieer ernstig do
oor getroffe
en kunnen ggaan worde
en,
mede ook omdat de
d te treffen
n maatregellen cumulattief zullen gaan
g
werkenn.
Wmo‐raad over de Ve
erordening iindividuele
e voorzienin
ngen Gemeeente Oisterrwijk
Advies W
2011.
(31 oktob
ber 2010)

De Wmo‐raad heefft van de haaar gebodenn gelegenhe
eid gebruik gemaakt om
m een advie
es over
de Vero
ordening ind
dividuele vo
oorzieninge n uit te brengen. Zij he
eeft in haar advies de
volgend
de punten onder
o
de aandacht geb racht:
Gebruikkelijke zorg
Het gaat om de normale, dage
elijkse ondeersteuning die
d huisgeno
oten geachtt worden elkaar
onderlin
ng te bieden
n omdat ze een gezam
menlijke huisshouding vo
oeren en opp die grond een
gezameenlijke veran
ntwoordelijkheid hebbben voor hett functionerren van datt huishoude
en. In de
verordeening is opgenomen, daat alleen eeen of meerd
dere meerde
erjarige huiisgenoten voor
v
deze daagelijkse ond
dersteuningg hulp hoevven te biede
en.
De raad
d achtte hett echter den
nkbaar dat kkinderen waaar mogelijkk een bijdraage kunnen leveren
in het huishouden.. Daarbij kunnen de vo lgende uitggangspunten
n toegepastt worden:
ot 5 jaar leveren geen bbijdrage aan
n de huisho
ouding.
 Kinderen to
 Kinderen tu
ussen 5 en 12
1 worden nnaar hun eigen mogelijjkheden be trokken bij licht
huishoudelijke werkzaamheden aals opruimen, tafel dekken/afruim
men.
anaf 13 jaarr kunnen, naaast bovenggenoemde taken hun eeigen kamer op
 Kinderen va
o
orde houdeen, d.w.z. ro
ommel opruuimen, stofzzuigen, bed verschonenn.

Deze uittgangspuntten worden ook gehantteerd door het Centrum
m Indicatiesstelling Zorgg (CIZ)
in het protocol “Geebruikelijke Zorg”
De Wmo‐raad adviiseerde deze uitgangsppunten overr te nemen zodat door het inzette
en van
kinderen een bijdraage kunnen
n leveren aaan de huisho
ouding, het beroep op professionele zorg
beperktt zal blijven tot wat abssoluut nooddzakelijk is. Hiermee moet wel steeeds met zorg en
prudenttie worden omgegaan..
Omvangg Huishoudelijke Hulp
In de veerordening is
i opgenom
men dat de oomvang van
n de hulp bijj het huishoouden
gemaxim
meerd word
dt tot 16 uu
ur per weekk. De Wmo‐rraad adviseerde om heet maximum
m van 16
uur hulp
p bij het huishouden lo
os te laten. Door het aaangeven van een maxim
mum grens worden
de mogelijkheden voor
v
het co
ompenserenn van beperrkingen van burgers inggedamd.
Persoon
nsgebonden
n budget (Pggb)
Het college weigerrt een Pgb wanneer
w
er sprake is vaan een finan
nciële situattie waardoo
or de
aanvragger niet oveer het Pgb zo
ou kunnen beschikken. Genoemd wordt: “Rooodstand op
p de
betaalreekening”.
De Wmo‐raad adviiseerde deze weigeringggrond uit de
d verorden
ning te halenn, aangezien
“roodstand”niets te
t maken he
eeft met heet niet kunnen beheren
n van het Pggb. Bovendien
n door banken krediete
en verstrektt op betaalrekeningen, waarmee ““rood staan” in de
worden
hand wo
ordt gewerkt. Veel burrgers zoudeen dan onbe
ekwaam zijn
n.
Aanpasssing van een woning
In de veerordening is
i opgenom
men dat iem and slechtss één maal in aanmerkiing komt vo
oor een
aanpasssing aan de woning. Dit impliceertt dat iemand met een beperking,
b
w
waarvan de
e ouders
wonen in Oisterwijjk, niet mee
er in aanmeerking kan komen voor een aanpasssing en duss niet
ndig kan gaaan wonen. Dat
D zou kunnnen leiden tot situatie
es die in strijjd zijn met het
zelfstan
beginseel dat ieman
nd moet worden gecom
mpenseerd om zelfstan
ndig een hu ishouding te
kunnen voeren. Naaar de mening van een enkel Wmo
o‐raadslid zou dit wel m
mogelijk mo
oeten
zijn.
Primaatt van verhuiizen
In de veerordening is
i opgenom
men, dat de aaanvrager die
d in aanmerking kom
mt voor het primaat
p
van verh
huizen, maaar die niet wil
w verhuizeen en op eiggen kosten zijn
z woningg wil aanpassen,
voor een financiëlee tegemoetkoming in dde vorm van
n de verhuisskostenverggoeding in
omen. De aaanvrager diee in aanmerking komt voor het prrimaat van
aanmerrking kan ko
verhuizeen, maar binnen een re
edelijke perriode geen geschikte woning
w
vind t, komt alsn
nog
voor een woonvoo
orziening.
De Wmo‐raad adviiseerde duid
delijkheid tee verschaffe
en in de besschikking aaan de burge
er,
waarbij deze gewezen wordt op
o de veranntwoordelijkheden die hij daarmeee krijgt voo
or de
adequaatheid en kwaliteit
k
van
n de voorzieeningen die zelf worden aangebraacht.
Daarnaaast adviseerrde de Wmo‐raad de teerm “redeliijke periode
e” te preciseeren.

orthulpmiddel
Sportrolstoel of spo
De vero
ordening geeft aan dat iemand vooor een finan
nciële tegem
moetkomingg in aanmerking
kan kom
men wanneeer hij of zij lid
l is van eeen sportvere
eniging.
De Wmo‐raad adviiseerde deze voorwaarrde los te laten, aangezzien burgerss met beperkingen
ook kun
nnen sporteen zonder lid
d te zijn vann een sportvvereniging. Deze voorw
waarde bevvat naar
de mening van de Wmo‐raad
W
een ongelij kheid in de benadering
g van het coompenseren van de
beperkingen van een burger die
d geen lid is ten opzicchte van een burger diee wel lid is van
v een
sportvereniging.
Advies W
Wmo‐raad over de Inttegrale Jeuggdgezondhe
eidszorg (JG
GZ) voor jeuugd van 0 to
ot 19
jaar.
(17 deceember 2010)
Het raad
dsvoorstel houdt
h
in ee
en voorstel oom te kome
en tot één integrale
jeugdgeezondheidszzorg voor 0–
–19 jarigen .
Dit pastt in de visie van de Wm
mo‐raad om zoveel moggelijk tot ee
en integralee benaderingg van
vraagstu
ukken op heet terrein vaan de Wmoo te komen. In een derg
gelijke benaadering is winst
w
te
behalen
n, niet alleen financieel, maar voo ral ten aanzzien van het verwerkellijken van de kern
van de W
Wmo: het scheppen
s
vaan de voorw
waarden om
m de burgers volwaardiig te laten
particip
peren in de Oisterwijkse
O
e samenlevving
Ten aan
nzien van heet geschetstte proces om
m tot deze integrale zo
org te komeen vroeg de Wmo‐
raad weel aandacht voor enkele aspecten..
Er zijn vverschillende partijen die
d (moetenn) samenwe
erken om to
ot deze integgrale
jeugdgeezondheidszzorg te kom
men en er eeen succes vaan te maken
n. Uit de nootitie blijkt dat
d de
partijen
n deze sameenwerking ook
o willen. D
Daarmee wordt
w
eigen belang ond ergeschikt aan wat
men gezamenlijk wil
w bereiken. Er zullen bbestuurlijk wat
w meer ga
aranties geggeven moetten
n om dit gezzamenlijk be
elang steed s te laten prevaleren. Dit
D kan dooor bestuurlijke
worden
bevoegd
dheden toee te kennen die deze gaaranties zal waarborgen. De Wmoo‐raad heeftt geen
inzicht iin welke maate dit misscchien reedss aanwezig is.
i
Ten tweeede is er eeen relatie naar het preeventieve jeugdbeleid. In het voorrstel wordt hierover
h
een opm
merking gem
maakt en daaarmee worrdt het belaang van dit aspect ten vvolle onderrkend.
De Wmo‐raad mistte de concre
etisering daaarvan en wees
w
in dit verband uitddrukkelijk naar het
veiligheeidsbeleid in
n relatie tot de groep 111–19 jarige
en. In welke mate speeelt JGZ hierin
n een
(signaleerende) rol of
o moet en wil in de cooncretisering van een brede
b
jeugddbeleid een rol
vervulleen?
Ten slottte wees dee Wmo‐raad
d op de fina nciële paragraaf. De Wmo‐raad
W
h ad geen
mogelijkheid gehad
d om de financiële ondderbouwingg in te zien. De Wmo‐raaad moest er
e van
uitgaan dat de cijfeers met zorggvuldigheidd zijn opgestteld en een goede ond erbouwing geven
voor heetgeen men wil bereike
en. Het bevrreemdde de
e Wmo‐raad
d wel dat inn de jaren na 2010
geen daan wel nauw
welijks een indexering
i
hheeft plaatssgevonden. Dit zou eenn veel te
rooskleu
urige voorstelling van zaken
z
kunnnen geven.

Reactiees van het College van B&W
W.
In het jaaar 2010 weerd door he
et college vaan B&W op de uitgebra
achte adviezzen steeds tijdig
gereageeerd. In haar reacties geeft
g
zij aan wat zij mett de advieze
en zou doenn. Het stemt de
Wmo‐raaad tot tevrredenheid te ervaren ddat het merendeel van haar adviezzen door he
et
College van B&W werden
w
overgenomen.
n zijn direct verwerkt inn de definitieve vorm van beleidsnnota’s. Ande
ere zijn
Sommigge adviezen
meegen
nomen in dee uitvoeringg van het beeleid.

Comm
municatie.
In het ru
uim 3 jarig bestaan
b
van
n de Wmo‐rraad is de bekendheid
b
van de raadd toegenom
men.
Zeker alls het gaat om
o belange
engroepen. Desondankks blijkt som
ms nog dat m
men wel van
n het
bestaan
n van de raaad weet, maaar dat menn niet precie
es weet wellke functie een rol de Wmo‐
W
raad speeelt.
Er is doo
or de Wmo‐raad, zoalss voorgenom
men, het initiatief geno
omen om m
met
belangeengroepen contact
c
op te
t nemen een ze in de gelegenheid
g
d te stellen oom tijdens
vergadeeringen van de Wmo‐raaad de conttacten verder te intenssiveren. Dit is nog in
bescheiden mate het
h geval ge
eweest, maaar de ervaring met dit soort
s
contaacten hebbe
en er
wel toe bijgedragen om dit oo
ok in 2011 vvoort te zettten.
d voor de raad
r
een beelangrijk aan
ndachtspun
nt. Niet alleeen vanwege
e het
Ook in 22011 blijft dit
vergroteen van de noodzakelijk
n
ke bekendh eid met de Wmo‐raad, maar ook voor de zo nodige
en geweenste inforrmatie welke de raad vvan dienst kan zijn bij de uitvoeringg van haar taak:
t
het adviseren van het
h College van B&W.
Het con
ntact met dee verantwoo
ordelijke weethouder was
w van onveranderd gooed niveau. De
wethou
uder is bij heet overgrote
e deel van dde vergaderringen van de
d Wmo‐raaad aanwezig
geweest. Mede door zijn inbre
eng werd heet overleg tijdens
t
de vergaderingeen vergemaakkelijkt
en was de raad in staat
s
om go
oed te beooordelen wan
nneer een re
eactie van dde Wmo‐raaad in de
vorm van een advies, of aanb
beveling nooodzakelijk was.
w
Hetzelfd
de geldt voo
or de inbren
ng van de bbeleidsmede
ewerkers va
an de geme ente. De
informaatie was rijkk en de traje
ecten werdeen daardoor meer inzicchtelijk. Eenn bijzondere
e en
zeer gew
waardeerdee positie nam Renate R
Richters in die
d de Wmo
o‐raad steedds tijdig van
n
informaatie voorzagg en haar go
oed onderstteunde. Zij was
w bij alle vergaderinggen van de Wmo‐
raad aanwezig.
In dit prroces bleven beide parrtijen zich heeel bewust van de ona
afhankelijk ppositie van de
Wmo‐raaad.

Het oveerleg met dee Commissie
e Inwonerszzaken is in 2010
2
voortg
gezet en woordt als een
n bron
van info
ormatie ervaren en zal ook in 20111 worden gecontinueerd.
Een belaangrijk com
mmunicatiem
middel is dee website vaan de Wmo‐raad
(www.w
wmoraadoissterwijk.nl).. Op deze w
website is allle informatiie over de W
Wmo‐raad te
t
vinden een deze wo
ordt geregeld aangevul d. Het blijktt dat de website in toeenemende mate
m
aanleidiing is geweeest om conttact met dee Wmo‐raad
d op te nem
men. Bij die ccontacten gaat
g het
meestal om person
nen die zich
h in of anderre verband bezig houden met Wm
mo en zelde
en om de
uele burger..
individu

Extern
ne contactten.
Door dee mate waarin de Wmo
o‐raad langeer functione
eert levert dit
d ook meeer externe
contacten op. Meeestal zijn hett niet geheeel nieuwe contacten maar
m verdiepping en verssterking
van de rreeds bestaaande individuele contaacten bij divverse belangenorganissaties.
Onder d
de kop “desskundigheid
dsbevorderi ng” staan de
d externe contacten
c
veermeld waaarmee
de raad in de een of
o andere vo
orm contacct heeft. Dit soort conta
acten warenn en zijn van groot
belang.
Op het tterrein van de maatsch
happelijke oopvang en het
h bestrijden van huisselijk geweld
d, de
openbare geestelijke Gezondh
heidszorg e n de ambulante verslavingszorg, dde prestatie
evelden
7, 8 en 99, onderhou
udt namenss de Wmo‐rraad Frank Bouwmeest
B
ter een reekks van contacten,
onder m
meer met bu
ureau Quesste, met Braam Luijten, beleidsamb
btenaar van de Gemeente
Tilburg, met de deeelnemers vaan het ROM
M‐overleg, met
m cliënten
nraden GGZZ, RIBW, Maaks en
R
en‐Brabantt en met Ypsilon.
Traversee met de directie van RIBW‐Midd
Tevens heeft hij co
ontact onderhouden m et het Platfform Belang
genbehartigging Mantellzorg
n‐Brabant diie de gemee
ente Oisterw
wijk ook van adviezen voorziet.
Midden

Financcieel Verslag.
De WMO‐raad had
d in 2010 on
nveranderd een begrotting van € 7.500,00
De exploitatie van 2010 bleef binnen hett begrote be
edrag. De werkelijke
w
koosten in 201
10
bedroeggen € 5.720
0,50.
De kostenposten in
n 2010 besttonden uit:







V
Vacatiegeld
den voor de
e WMO‐raaddsleden
SSecretariëlee ondersteu
uning
Kosten web
bsite
C
Contributiee Koepelraden WMO
Deskundigh
heidsbevord
dering/schooling
O
Onvoorzien
n

De begrroting voor 2011 is geh
handhaafd oop:

€ 2.450,0
00
€ 2.643,9
95
€ 190,5
50
€
7,0
00
€
39,7
70
€ 389,2
25
€ 7.500,0
00

