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Voorwoord.

Dit is het vierde jaarverslag sinds de instelling van de Wmo‐raad in oktober 2007, waarin
verslag wordt gedaan van de activiteiten van de Wmo‐raad in 2011.
Aan de belangrijkste taak van de Wmo‐raad, het College van Burgemeester en Wethouders
gevraagd en ongevraagd van advies voorzien, wordt naar de mening van de Wmo‐raad
steeds beter vorm gegeven. Het is duidelijk dat de ervaringen in de voorafgaande jaren
opgedaan hierin een belangrijke rol spelen.
Ook het verslagjaar 2011 wordt gekenmerkt door opnieuw tal van veranderingen op het
terrein van de Wmo. Veel veranderingen werden in gang gezet of werden zichtbaar.
In dit jaar, nam de ontwikkeling van het beleid van de Wmo dat de gemeente de jaren 2012
tot en met 2015 wil gaan voeren een zeer belangrijke plaats in.
Het werd steeds duidelijker, dat het beleid erop is gericht dat de inwoners van Oisterwijk zelf
een steeds actievere bijdrage gaan leveren aan de eigen samenleving met de bedoeling door
het bevorderen en faciliteren van de sociale samenhang te komen tot een krachtige
samenleving waarin men op elkaar let en voor elkaar zorgt.
Met dit jaarverslag 2011 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.

Namens de Wmo‐raad,

P.M.Nieuwland (secretaris)

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 gegeven 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 daardoor in meer of
mindere mate het leven van alle burgers van een gemeente. In de meeste gemeenten vindt
de burgerparticipatie plaats via een cliëntenorganisatie, waardoor lokale belangen‐
organisaties 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 belangenorganisaties 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. De Wmo‐raad
richt zich op alle kwetsbare groepen in de Oisterwijkse samenleving.
De Wmo‐raad richt zich op de volgende negen prestatievelden.
1. Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in kernen, wijken en
buurten.
2. Op preventiegerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met
opgroeien en van ouders met opvoedingsproblemen.
3. Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning.
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of 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 mat 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.
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Samenstelling en Werkwijze.
Samenstelling
De leden van de Wmo‐raad hebben voldoende onafhankelijkheid om de adviesfunctie naar
het college van B&W waar te kunnen maken. Bovendien hebben zij de nodige affiniteit met
het brede veld dat de Wmo beslaat.
In de samenstelling hebben zich in dit verslagjaar de volgende wijzigingen voorgedaan. Hans
Jägers (voorzitter) en Leon Loosveld zijn per 1 november 2011 afgetreden. Beiden zijn vanaf
het begin (2007) zeer betrokken geweest bij de opzet en ontwikkeling van de Wmo‐raad
Oisterwijk en hebben uitdrukkelijk hun stempel gedrukt op de totstandkoming van de raad
en de geleidelijke ontwikkeling van de Wmo‐raad tot wat het nu is. De kennis, ervaring en
vaardigheden van beide leden waren van onschatbare waarde. De Wmo‐raad is hen veel
dank verschuldigd en heeft hen op gepaste wijze bedankt voor hun enorme inbreng en
betrokkenheid.
Jan de Laat is per 1 november tot de nieuwe voorzitter gekozen en zijn taak als
penningmeester overgenomen door Toine van de Roer. De Wmo‐raad is uitgebreid met drie
nieuwe leden. De dames Yvonne Petit, Bianca Theelen en Hennie van Schooten zijn in
oktober toegetreden.
De samenstelling van de raad ziet er na de veranderingen als volgt uit:
Jan de Laat
Rinus den Boer
Toine van de Roer
Pieter Nieuwland
Frank Bouwmeester
Yvonne Petit
Bianca Theelen
Hennie van Schooten

(voorzitter en websitebeheerder)
(plv.voorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)
(lid)
(lid)
(lid)
(lid)

Werkwijze
De Wmo‐raad is in 2011 elf maal in vergadering bijeen geweest. De thema’s en onderwerpen
die werden besproken volgden doorgaans de actualiteit en de adviesaanvragen die de Wmo‐
raad bereikten.
Op de vergaderingen waren de voor het beleidsveld van de Wmo verantwoordelijke
wethouder en de beleidsmedewerkster van de gemeente aanwezig. Zij hebben de Wmo‐
raad van de ontwikkelingen op het terrein van de Wmo op de hoogte gehouden. Hierdoor
wordt de Wmo‐raad in veel situaties in een vroeg stadium betrokken bij de zich voordoende
problematiek om tijdig een advies uit te brengen.
Indachtig het voornemen om in 2011 het overleg en contact met belangengroepen of
instellingen en deskundigen te intensiveren zijn deze contacten toegenomen. In de praktijk
kwam dat neer op het uitnodigen van deskundigen/belangenbehartigers op diverse
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terreinen om de vergaderingen van de Wmo‐raad bij te wonen of door een tegenbezoek om
op die manier relevante informatie te verzamelen.
Tevens heeft de raad door middel van een introductiebrief aan een 15‐tal belangengroepen
werkzaam in Oisterwijk aangeschreven met het verzoek de raad te laten weten of de
opvattingen die bij de belangengroepen leven voldoende aan bod komen bij de adviezen die
de raad geeft aan het college van B&W. Dit initiatief heeft helaas weinig opgeleverd. In drie
gevallen hebben wij een reactie ontvangen. Twee ervan waren een bevestiging van
ontvangst. Een reactie heeft geleid tot een verdere kennismaking over en weer en wel met
de Stichting Senioren Platform Oisterwijk (SSPO).
Toch blijven de contacten met de belangengroepen en deskundigen ook in 2012 een
belangrijk onderwerp om aandacht aan te besteden.
De verslaglegging van de vergaderingen geschiedt door een externe deskundige op
professionele wijze en is van heel grote waarde voor het functioneren van de Wmo‐raad.
Deskundigheidsbevordering
Leden van de Wmo‐raden nemen steeds deel aan het halfjaarlijks overleg met de Wmo‐
raden uit de regio die georganiseerd worden door Zorgbelang Brabant. In deze
bijeenkomsten worden door (ervarings)deskundigen thema’s en onderwerpen besproken
die voor de Wmo‐raad van belang zijn. De bijeenkomsten bieden tevens de gelegenheid om
met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Ook wordt geparticipeerd in een op LinkedIn in het leven geroepen “LinkedIn Groups
Adviesraden Wmo”. Wmo‐raden uit heel Nederland initiëren daar uiteenlopende discussies
over allerlei Wmo‐vraagstukken. Aan de hierdoor ontstane gedachtewisseling wordt
intensief deelgenomen. De inzichten die op deze wijze worden verkregen zijn een welkome
aanvulling op de zo nodige informatie. De oplossingen die Wmo‐raden in den lande
aandragen zijn geregeld zo waardevol dat zij een duidelijke bijdrage leveren aan 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. De vereniging beoogt de onderlinge contacten tussen de diverse Wmo‐raden
in het land op gang te brengen. Op deze wijze wordt ook een indruk gekregen hoe in andere
gemeenten tegen bepaalde Wmo‐vraagstukken wordt aangekeken. De Koepel gebruikt ook
LinkedIn als een netwerk‐ en discussieplatform, waar kennisdeling in de vorm van discussies
plaatsvindt.
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) draagt bij tot de bevordering van de
deskundigheid. Door het frequent bezoeken van de website van de VNG wordt kennis
opgedaan die van belang is voor de onderwerpen die in de Wmo‐raad worden behandeld.
Tenslotte maken de leden gebruik van veel verschillende informatiebronnen. Te denken valt
aan o.a. Programma VCP, Platform VG, Kans Plus, Naar keuze en Per Saldo. Het is de
veelheid van informatiebronnen die bijdragen aan het zo objectief mogelijk uitvoeren van de
taak die aan van de Wmo‐raad is toevertrouwd.
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Evaluatie
In het 2011 heeft de Wmo‐raad op tal van beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies
gegeven aan het College van B&W. De fundamentele veranderingen in het Wmo‐beleid die
plaats hebben gevonden en nog plaats vinden vallen samen met een periode van
aanhoudend slechte economische omstandigheden. De gemeente wordt op vele terreinen
verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale zekerheid waarbij het niet
vanzelfsprekend is of de gemeente hiervoor ook voldoende financiële middelen van het Rijk
krijgt.
Het beleid is er op gericht om de mensen meer eigen verantwoordelijkheid te laten nemen
en minder afhankelijk te maken/houden van de overheid. De Wmo‐raad volgt de
ontwikkelingen op de voet en kijkt ook steeds naar de effecten die het beleid heeft op de
inwoners van Oisterwijk. In haar adviezen vraagt de Wmo‐raad geregeld om aandacht voor
de minstbedeelden en voor de mensen die slecht voor zichzelf kunnen opkomen, oftewel
verminderd zelfredzaam zijn.
De Wmo‐raad heeft in het verslagjaar opnieuw een wezenlijke bijdrage kunnen leveren in de
vorm van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College van B&W.
Met tevredenheid constateert de raad dat het overgrote deel van haar adviezen werd
overgenomen.
Ondersteuning
Met de gemeente is regelmatig overleg geweest om informatie te verkrijgen over de
ontwikkelingen op het terrein van de Wmo. De aanwezigheid en inbreng van de
beleidsmedewerkers Renate Richters, Joyce Bosch en Corke Kolen en anderen op de
vergaderingen van de Wmo‐raad zorgden er voor dat de raad goed werd geïnformeerd over
de te bespreken onderwerpen. Ook de aanwezigheid bij vergaderingen van de wethouder is
van groot belang en wordt als plezierig en nuttig ervaren.
Een van de goede gevolgen van hun ondersteuning is dat door de raad tijdig kon worden
onderkend wanneer het gewenst en noodzakelijk was om advies uit te brengen .
Over de ondersteuning die de gemeente heeft geboden is de raad heel tevreden. Zij acht
deze als onontbeerlijk om goed haar taak te kunnen vervullen.
Net zoals in 2010 werd de externe secretariële ondersteuning gerealiseerd uit het aan de
Wmo‐raad ter beschikking gestelde budget. De verslaglegging van de vergaderingen door Els
Snijders is van grote ondersteunende waarde voor de Wmo‐raad.
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Functies en Taakuitvoering.
Functies
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
ontwikkelingen 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 heeft aangegeven, op basis van een door
het college aangedragen planning, advies te willen uitbrengen.
‐ 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 de burgers van Oisterwijk 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.

Taakuitvoering
De Wmo‐raad heeft in 2011 inhoud gegeven aan haar functie binnen de Oisterwijkse
gemeente door in de loop van dit verslagjaar op uiteenlopende terreinen advies uit te
brengen aan het college van B&W.
Het betreft de volgende adviezen:
Advies over het voorstel inrichting van het Centrum Jeugd en Gezin Oisterwijk (CJG).
(1 maart 2011)

De Wmo‐raad adviseert het College van B&W over het plan voor inrichting van het Centrum
Jeugd en Gezin Oisterwijk (CJG). Eerder is over deze materie op 27 september 2010
geadviseerd. Hoewel veel van de opmerkingen van de Wmo‐raad in het nu voorliggende
plan zijn verwerkt bevat het toch vraag‐ en zorgpunten.
Eerder heeft de Wmo‐raad er op gewezen dat in de complexiteit van de samenwerking en de
voorgestelde overlegstructuren het gevaar schuil gaat van toenemende bureaucratie,
waardoor men niet meer primair bezig is met de kinderen en ouders maar met allerlei
aspecten daar om heen. De vrees hiervoor is met het huidige plan niet wegenomen.
 Er zijn duidelijke overlappingen vast te stellen in de taakomschrijvingen van de op dit
terrein werkzame professionals.
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De wijze waarop de hulpverlening aan kinderen (12‐) en jeugdigen (12+) is
georganiseerd kan leiden tot tijdverlies, ineffectiviteit en bureaucratie. De
hulpverlening gaat over een groot aantal schijven.
 Om het proces te vereenvoudigen zou een kind direct en blijvend aan een
schoolmaatschappelijk werker gekoppeld moeten worden.
Het is belangrijk om meer in te zetten op preventie, waardoor sneller curatief kan worden
ingegrepen.
De Wmo‐raad is niet zonder zorgen over de werking van het voorstel in de praktijk, vooral
over de volgende aspecten.




De afstemming tussen het Zorgloket en het CJG
De aansluiting van organisaties als Bureau Jeugdzorg op de hulpvraag en behoefte
vanuit het CJG. Bureau Jeugdzorg staat bekend om lange wachttijden en de
voortdurende onduidelijkheid wie de probleemeigenaar is van een casus.
De wijze van de invulling van de relatie met flankerende organisaties.

De Wmo‐raad vraagt speciale aandacht voor de 12+ jeugdigen die buiten Oisterwijk
vervolgonderwijs volgen en voor de niet meer schoolgaande jongeren.


De jeugd tussen 18 en 27 jaar die niet naar school gaat en niet werkt (geen uitkering
heeft) lijkt buiten beeld te blijven. Voor de doelgroep 18‐27 jarigen wordt geen actief
beleid opgesteld en wordt ook nauwelijks of geen verbinding gelegd tussen het CJG
en de activiteiten in het kader van de Wet WIJ.

In het inrichtingsplan CJG hoort het financiële overzicht van de kosten (inkomsten en
uitgaven) integraal meegnomen te worden. Dit overzicht ontbreekt en maakt het voorstel
discutabel in termen van haalbaarheid en effectiviteit.
Aanvullend advies over inrichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
(25 april 2011)

De Wmo‐raad wil toch nog enkele kanttekeningen plaats die niet bedoeld zijn om te
adviseren nog wijzigingen in het voorstel aan te brengen, maar om de ontwikkelingen
nauwlettend te monitoren en reeds eind van dit jaar (2011) te evalueren.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een samenwerkingsverband van diverse instanties
die goed op elkaar afgestemd de doelen moet zien te bereiken. Om dit te bereiken is een
coördinator aangesteld die het CJG zal aansturen en die dat doet vanuit een van de
betrokken organisaties. Onduidelijk is wie in dit proces de eindverantwoordelijkheid draagt.
Dit zou toch duidelijk moeten zijn.
Communicatie tussen de samenwerkende partijen om de beoogde effectiviteit te bereiken is
wezenlijk voor een goede werking van het CJG. De Wmo‐raad gaat er zonder meer van uit
dat dit een aandachtspunt is geweest bij het ontwerpen van de structuur van het CJG en dat
hierover afspraken zijn gemaakt. De Wmo‐raad wijst wellicht en hopelijk ten overvloede op
het verkrijgen van de zekerheid dat de bestaande informatietechnologische infrastructuur
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van de partijen in staat is deze communicatie en informatie‐uitwisseling aan te kunnen. In
het voorstel is hierover niets te lezen.
De financiering van het voorstel is voor het jaar 2011 onderbouwd en verantwoord. Daarna
is de financiering ongewis. Het is nog niet duidelijk of de middelen die vanuit het
Gemeentefonds aan de gemeenten in 2012 worden verstrekt voldoende zullen zijn en of
partijen aan het initiatief prioriteit geven als de middelen onvoldoende blijken te zijn.
Mocht dit niet zo zijn dan ontstaat het risico dat voortijdig fors moet worden ingegrepen en
de levensvatbaarheid van het CJG na 2012 onzeker wordt.
Advies over de beleidsvisie Wmo.
(26 april 2011)

In de beleidsvisie wordt gebruik gemaakt van viertal scenario’s die een houvast kunnen
bieden aan het formuleren van de nieuwe Wmo‐beleidsvisie. Er zijn verschillende scenario’s
denkbaar voor de invulling van het beleid en helpen om de volgende vragen te
beantwoorden.



Ligt de regie bij de gemeente of bij het individu?
Is er een wens voor een inclusief, integraal beleid of voor een gericht categoraal
beleid.

Het gaat om de volgende scenario’s:
Scenario 1
Krachtige Gemeente
In de krachtige, actieve gemeente staat de gemeente aan het roer. Er is sprake van een
integraal, inclusief en preventief beleid met sterke samenhang tussen de beleidsdomeinen
en vele mogelijkheden. Financiering is gericht op collectieve voorzieningen die voor alle
burgers toegankelijk zijn.
Scenario 2
Rechtmatige Gemeente
In de rechtmatige, actieve gemeente stelt de gemeente een beperkt aantal collectieve
voorzieningen beschikbaar. Er zijn desondanks regelmatig individuele problemen. De
gemeente zal deze op basis van gericht eisen in behandeling nemen. Er wordt tevens een
beroep gedaan op mantelzorg en vrijwilligers.
Scenario 3
Netwerkgemeente
De gemeente heeft een ondersteunende rol, de leefomgeving wordt zo in gericht dat
burgers individuele keuzes kunnen maken. Binnen de netwerkgemeente bouwt iedereen zijn
eigen participatiebudget op. Participatiebudgetten vormen de kern van het gemeentelijk
beleid op vele beleidsterreinen. De budgetten zijn naar eigen inzicht te besteden. Kern van
dit scenario is het scheppen van een sterk sociaal netwerk waarin alle burgers (met of
zonder beperking) elkaar actief helpen en ondersteunen. De gemeente creëert hierbij
mogelijkheden en zorgt voor financiële ondersteuning.
Scenario 4
Zelfregelende gemeente
Er is sprake van een zelfregulerende gemeente waarin burgers de verantwoordelijkheid voor
initiatieven hebben, waardoor zij zelfstandig in hun behoefte voorzien. De gemeente is
passief en ondersteunend en financiële tegemoetkomingen en individuele voorzieningen
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zullen alleen op basis van een individueel probleem na een indicatieprocedure verstrekt
worden.
Om uiteindelijk een goede beleidsvisie te formuleren is het belangrijk om helderheid te
hebben over de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de scenario’s.
In de scenario’s wordt naar de mening van de Wmo‐raad te weinig uitgegaan van de kern
van de Wmo, zoals geformuleerd in de wet van 1 januari 2007 en de beoogde kanteling naar
een samenleving waarin welzijn een centraal uitgangspunt is.
De filosofie van de kanteling richt zich op een verandering van een bureaucratisch‐
professioneel model in een model van maatschappelijke ondersteuning in de zin van
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van burgers, professionele organisaties en de
gemeente.
Reeds in eerdere adviezen heeft de Wmo‐raad aangegeven dat het van groot belang is de
participatie van burgers in de maatschappij te activeren en te vergroten. Hierdoor kan
namelijk een rechtvaardiger en socialere samenleving ontstaan. Betrokkenheid, binding en
verantwoordelijkheid dienen de pijlers te zijn waarop het gedachtegoed van de Wmo dient
te rusten.
De Wmo‐raad om de door haar eerder geformuleerde beleidsvisie te betrekken bij de keuze
die gemaakt gaat worden en deze daaraan te toetsen.
De Wmo‐raad beveelt scenario 3 “Samenleven binnen een netwerkgemeente, omdat er veel
elementen in zitten die op termijn de doelstellingen van de Wmo realiseerbaar maken.
De huidige inrichting van de Wmo bevindt zich in een mengvorm tussen scenario 2
”Samenleven binnen een rechtmatige gemeente” en scenario 1 “Samenleven binnen een
krachtige gemeente”, waarin voornamelijk de gemeente aan het roer staat.
De keuze voor scenario 3 betekent kiezen voor de dynamiek van de toekomst en de groei
naar een samenleving waarin een nauw samenspel moet gaan ontstaan tussen burger,
gemeente en professionele instanties en waarin de burger, maar ook de andere parijen hun
verantwoordelijkheid moeten nemen.
De overgang van de scenario’s 1 en 2 naar scenario 3 kan alleen met succes gebeuren als aan
een aantal voorwaarden wordt voldoen. Deze zijn:






Rond het (kwetsbare) individu is er sprake van een netwerk van familieleden, buren,
vrienden die bereid zijn te helpen daar waar het individu er niet meer op eigen
kracht uitkomt.
In wijken en buurten bestaat sociale cohesie, een samenhang die het ontstaan van
genoemde netwerken bevordert.
Het netwerk in bredere zin bevat ook de hulpverlenende instanties
(maatschappelijk werk, Centrum Jeugd en Gezin, enz.)
Dit netwerk moet laagdrempelig aanwezig en beschikbaar zijn en de weg er naar toe
moet voor het individu duidelijk zijn.
Dit impliceert ook in scenario 3 een gemeente die bereid is te blijven investeren ten
behoeve van de totstandkoming van sociale cohesie in buurten en wijken en in
professionele instanties.

Op weg naar scenario 3 zal het kernbegrip participatie een bredere uitleg moeten krijgen.
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Het enge begrip gaat uit van het mogelijk maken van het kunnen deelnemen aan de
samenleving van mensen met beperkingen en/of problemen. In duidelijke taal zal aan de
samenleving moeten worden uitgelegd op de route naar scenario 3 participeren in dit
verband vooral betekent, dat bij de burgers de verantwoordelijkheid komt te liggen om zelf
actief deel te nemen (te participeren) om het deelnemen van andere burgers die fysieke of
geestelijke beperkingen mogelijk te maken.
Bij het ontwikkelen van de nieuwe beleidsvisie moet er voor gewaakt worden, dat er te
gemakkelijk van wordt uitgegaan dat het wenselijke en grote verantwoordelijkheidsgevoel er
ook daadwerkelijk is of zal zijn. De Wmo‐raad adviseert om tijdens dit veranderingsproces
heel veel aandacht te besteden aan het ontwikkelen, stimuleren en faciliteren van het voor
het nieuwe Wmo‐beleid zo wezenlijke verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en deze
omslag steeds bij de burgers op een verstandige manier kenbaar te maken. Blijft het
verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar onvoldoende ontwikkeld dan zullen er veel mensen
tussen de wal en het schip vallen.
Het is het vermelden waard, dat dit advies en een 10‐tal eerdere adviezen van de Wmo‐raad
zijn gebruikt om in een coproductie de Wmo‐nota gemeente Oisterwijk “Vertrouwen en
Verbinden” te realiseren.
Aan de inhoudelijke vormgeving van het Wmo‐beleid wil de Wmo‐raad in de komende vier
jaren een bijdrage leveren. De Wmo‐raad drukt de gemeente nogmaals op het hart om de
Oisterwijkse burger hierbij te betrekken en hem/haar om zijn/haar visie te vragen.
Advies naar aanleiding van de Perspectiefnota (PPN) 2011
(6 mei 2011)

In deze nota wil de gemeente een beeld geven van de manier waarop de gemeente wil
versoberen, versterken en vernieuwen op alle gemeentelijke programma’s.
De Wmo‐raad beperkt zich in haar advies tot die zaken die in de nota staan die betrekking
hebben op de Wmo.
Samenhang
Er bestaat een grote samenhang tussen de PPN 2011, het meerjarenplan Wmo, de Kanteling
en het scenario dat de gemeente Oisterwijk in het kader hiervan gaat kiezen. De Wmo‐raad
adviseert om alleen besluiten te nemen in de juiste samenhang en dus keuzes te maken in
de PPN die sporen met de meerjarenbeleidsvisie Wmo en de Kanteling. De
meerjarenbeleidsvisie en de Kanteling moeten naar het oordeel van de Wmo‐raad leidend
zijn voor de PPN.
De raad merkt in dit verband op dat de PPN inzet op versobering van de Wmo. Tevens
worden
bezuinigingen
voorgesteld
op
subsidies
voor
professionele
en
vrijwilligersorganisaties. Het meerjarenbeleid Wmo voor de komende jaren is volop in
ontwikkeling binnen de gemeente Oisterwijk. De raad is van mening dat de in de PPN
aangekondigde bezuinigingen de keuze voor een van de vier scenario’s de invulling van de
Kanteling in de Wmo beïnvloedt.
De raad begrijpt dat de gemeente in haar begroting moet bezuinigen, maar vindt het
onverstandig om dit te doen zonder dat dit voorzien is van adequate plannen hoe een en
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ander gerealiseerd kan worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de te leveren
voorzieningen en zorg.
De Wmo‐raad adviseert de gemeente om te komen tot een trajectplan, waarin helder wordt
dat “samen meer met minder” haalbaar is.
Civil Society
In de PPN geeft de gemeente aan een omslag te willen maken van een verzorgingsstaat naar
een Civil Society. Ook hier wil de raad benadrukken dat dit niet een doel op zich mag zijn,
maar dat dit met concrete acties ingevuld zal moeten worden om het beoogde resultaat te
kunnen bereiken.
Ook geeft de gemeente aan,dat de Wmo wordt versoberd qua individuele voorzieningen en
qua overige prestatievelden (jeugd, opvang, zorg en participatie) ter onderstreping van de
kantelinggedachte: van verzorgingsstaat naar samenleving met eigen en gedeelde
verantwoordelijkheid.
In een eerder advies (29 augustus 2010) over de kanteling heeft de raad geadviseerd om
besparing niet het uitgangspunt te laten zijn voor het inzetten van het proces van de
Kanteling, maar de juiste manier van compenseren. Ook met de noodzakelijke bezuinigingen
blijft het de plicht van de gemeente om burgers te compenseren voor de beperkingen die zij
ondervinden.
Het lijkt erop, dat in de PPN 2011 hiermee onvoldoende rekening wordt gehouden.
De VGN (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft geconstateerd dat bij het realiseren van
de Kanteling de kosten voor de baat uitgaan. In de PPN 2011 wijst niets erop dat deze
gedachte ook bij de gemeente Oisterwijk leeft. De Wmo‐raad adviseert om voor het proces
van de Kanteling budget te reserveren.
Tot slot: de PPN 2011 ademt de gedachte uit dat iedere burger zelfredzaam kan worden. De
Wmo‐raad is van mening dat dit een utopie is en gaat er van uit dat er een groep burgers
blijft bestaan die nooit volledig zelfredzaam zal worden.
Preventie en communicatie
De Wmo‐raad adviseert de gemeente aan te geven hoe het gemeente het preventiebeleid
vorm gaat geven. Door in te zetten op preventie worden de kosten voor daadwerkelijke zorg
verminderd, mogelijk zelfs voorkomen. Door middel van goede communicatie kunnen de
burgers van Oisterwijk betrokken worden bij het proces van veranderingen in de Wmo en de
burgers gestimuleerd worden daarin ook hun verantwoordelijkheid in te nemen.
De Wmo‐raad betreurt dat in de PPN 2011 hiervoor geen geld voor wordt gereserveerd.
Nieuwe taken
De regering heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat geïndiceerde jeugdzorg, de sector
Licht Verstandelijk Gehandicapten (jeugd LVG) en de jeugd Geestelijke gezondheidszorg
(jeugd GGZ) moet integreren tot één stelsel voor hulp aan jeugdigen en gezinnen. De
verantwoordelijkheid komt geheel bij de gemeente te liggen.
Hetzelfde geldt voor nieuwe taak, begeleiding inclusief dagbesteding, die vanuit de AWBZ
naar de gemeente wordt overgeheveld. Verdere overheveling is niet uit te sluiten.
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Aan de nieuwe taken zijn financiële consequenties verbonden die voor de gemeente nog
niet duidelijk zijn.
De Wmo‐raad adviseert hierop te anticiperen door in plaats van de “pm‐posten” feitelijke
budgetten op te nemen voor de implementatie en uitvoering van deze taken.
Vrijwilligers en mantelzorgers
Door het wegvallen van de activerende en ondersteunende begeleiding wordt er een groot
beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Gelet op de zwaarte van de begeleiding zal
in veel gevallen niet te realiseren zijn door ongetrainde mantelzorgers en vrijwilligers. De
Wmo‐raad adviseert om meer gedetailleerd aan te geven hoe de gemeente in deze lacune
gaat voorzien en hoe de gemeente de deskundigheid van de mantelzorgers en vrijwilligers
gaat bevorderen. De Wmo‐raad schat in dat als in 2014 de Pgb’s komen te vervallen de
problemen alleen maar groter worden.
Uitstroombeleid
De gemeente geeft aan dat veel extra energie en middelen ingezet worden om burgers niet
afhankelijk te maken van een uitkering. De gemeente stelt tegelijkertijd het budget hiervoor
als gevolg van rijksbeleid sterk zal afnemen en dat er op dit beleidsterrein minder uitgaven
mogelijk zijn.
De Wmo‐raad ziet hierin een discrepantie tussen de afname van het budget hiervoor van de
rijksoverheid en het feit dat de gemeente het uitstroombeleid als een speerpunt ziet
waarvoor dus extra energie en middelen voor ingezet zou moeten worden en verzoek de
gemeente aan te geven op welke wijze de gemeente hieraan vorm gaat geven.
Prestatievelden 7,8 en 9
De Wmo‐raad vindt het uiterst zorgelijk dat in de PPN 2011 een toelichting ontbreekt op de
versobering van de bovenstaande prestatievelden.
Het betreft hier namelijk een zeer kwetsbare groep burgers. Problemen worden onevenredig
bij ouders, mantelzorgers en vrijwilligers gelegd en de participatiemogelijkheden voor de
cliënten zullen fors dalen. De Wmo‐raad verwacht dat door de versobering van de
hulpverlening op deze prestatievelden de uiteindelijk kosten voor zorg in de toekomst extra
zullen toenemen.
Financiële gevolgen voor de burger
De Wmo‐raad is van mening dat er door inkomensafhankelijke bijdragen die ook nu weer op
vele terreinen aan de orde zijn ongewenste stapelende effecten voor burgers met een
inkomen net boven de minimumgrens van 120% (wettelijke inkomensgrens) van het
minimuminkomen, zeker wanneer het percentage op basis van een wettelijke maatregel
wordt teruggebracht tot 110%.
De gemeente geeft aan dat er een ruimhartig participatiefonds wordt gerealiseerd.
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De Wmo‐raad vraagt zich af of de gemeente kan inschatten hoe groot dit fonds zal moeten
zijn om deze doelgroep te kunnen bedienen en constateert dat er in de PPN 2011 geen
reservering voor dit fonds is terug te vinden.
Algemeen
In zijn algemeenheid constateert de Wmo‐raad dat de PPN 2012 en de te ontwikkelen
beleidsplannen van de Wmo, de Kanteling en het daarvoor te kiezen scenario noodzaken tot
voortdurende actualisering en bijstelling. Hierbij moeten ook de burgers intensiever en
offensiever meer dan tot nu toe gebeurt betrokken worden.
Advies Wmo‐raad over de Verordening Voorzieningen gemeente Oisterwijk 2012
(10 oktober 2011)

De Wmo‐raad is de gemeente erkentelijk voor de mogelijkheid om in de voorbereidende
fase mee te kunnen denken over de inrichting van de Verordening voorzieningen Wmo
waarin de “Kanteling”verwerkt is.
Werd tot nu toe in de Verordening voorzieningen Wmo in belangrijke mate aangegeven
welke voorzieningen aan burgers kunnen worden verstrekt zal binnen de in ontwikkeling
zijnde nieuwe verordening de aandacht worden gericht op de inrichting van het proces
(aanmelding, gesprek, gespreksverslag) en de leefgebieden waarbinnen burgers eventueel
gecompenseerd kunnen worden
De Wmo‐raad wil graag te zijner tijd advies uitbrengen over de beleidsregels en het Besluit
voorzieningen Wmo.
Het advies dat nu voorligt beperkt zich tot de Verordening voorzieningen en de
consequenties ervan die de Wmo‐raad tot nu toe kan overzien.
Algemeen
De Wmo‐raad is zeer verheugd dat de Wmo‐consulenten gecoacht worden om op de
“nieuwe”wijze te kunnen gaan werken. Het gesprek aangaan met burgers in de geest van de
“kanteling” vraagt om een andere attitude en om specifieke vaardigheden.
Deze nieuwe, ander manier van werken is een proces van veranderingen en zal zijn tijd nodig
hebben. De Wmo‐raad adviseert om deze nieuwe werkwijze jaarlijks te evalueren en daar
waar nodig is de Verordening, het Besluit en de beleidsregels aan te passen.
Tevens vraagt de Wmo‐raad aan de gemeente om in dit proces aandacht te besteden aan
haar regiefunctie wanneer de oplossing geboden kan of moet worden door partners vooral
bij zorgbehoevenden die niet zelfredzaam zijn. Belangrijk is het om te bewaken dat de hulp
c.q. zorg die geleverd wordt adequaat genoeg is om de beperkingen te compenseren. Dat is
immers de plicht van de gemeente.
Gesprek
De Wmo‐raad heeft benadrukt om van het gesprek nieuwe stijl met cliënten dat plaats vindt
zoals wordt bedoeld in de Verordening Voorzieningen er altijd een verslag van het gesprek
opgemaakt zou moeten worden. In de conceptverordening in de laatste versie is dit advies
overgenomen.
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12

Respijtzorg
De Wmo‐raad vraagt de gemeente bijzondere aandacht te besteden aan de positie van de
mantelzorgers. In de huidige Verordening is nog expliciet geregeld dat iemand door
gedeeltelijke, gehele of dreigende uitval van de mantelzorg in aanmerking kan komen voor
hulp in het huishouden ( zgn. respijtzorg ). In de nieuwe verordening is dit artikel niet
opgenomen. Vanwege de grote belasting die mantelzorgers al ondervinden en de te
verwachten toenemende behoefte aan mantelzorg adviseert de Wmo‐raad om deze
voorziening in stand te houden.
Advies Wmo‐raad over de Programmabegroting 2012
(1 november 2011)

De Wmo‐raad is er zich van bewust dat de gemeente Oisterwijk met een structureel
financieel probleem wordt geconfronteerd. Zij moet belangrijke keuzes maken teneinde in
2015 de begroting wederom sluitend te maken.
De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheid toebedeeld, als gevolg van o.a. de
transitie AWBZ en de transitie Jeugdzorg. De Wmo‐raad gaat er van uit dat de gelden die
samenhangen met deze transities hiervoor ook geoormerkt blijven.
De scenariodiscussie leidde tot de keuze om de huidige krachtige en rechtmatige gemeente
te laten groeien naar een netwerkgemeente. De Wmo‐raad stelt als voorwaarde hierbij dat
de gemeente blijvend bereid is te investeren ten behoeve van de totstandkoming van sociale
samenhang in wijken, buurten en in professionele instanties.
Gezien het bovenstaande maakt de Wmo‐raad zich bezorgd over de daadwerkelijke
financiële uitwerking in de begroting 2012 en zeker over het meerjarenperspectief
2013,2014 en 2015 en adviseert daarom financiële ruimte te scheppen om de
beleidsvoornemens op het gebied van de Wmo‐ daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
Tenslotte is duidelijk dat de gemeente op basis van de “Kanteling”een vermindering van de
post voorzieningen in het jaar 2013 verwacht ( € 100.000,00 ). De Wmo‐raad wijst de
gemeente er op dat de “Kanteling”een gecompliceerd veranderingsproces is waarvaan de
effecten moeilijk zijn in te schatten en waarschijnlijk pas op langere termijn te verwachten
zijn. Daarnaast zal deze verwachting onder druk komen te staan doordat de steeds verder
gaande vergrijzing het beroep op voorzieningen toeneemt.
Advies Wmo‐raad over beleidsregels Wmo en Besluit voorzieningen Wmo gemeente
Oisterwijk 2012
(12 december 2011)

Algemeen
In het advies van 10 oktober 2011 heeft de Wmo‐raad al aangegeven verheugd te zijn dat de
Wmo‐consulenten gecoacht worden om op de nieuwe wijze te kunnen gaan werken. Deze
werkwijze houdt in dat het accent meer dan voorheen gelegd wordt op het gesprek met de
burgers om mogelijkheden en eventuele beperkingen in beeld te brengen en de “vraag
achter de vraag” te achterhalen. Besproken moet worden wat het eigen netwerk kan
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betekenen en daarna wordt besproken, indien nodig, hoe de gemeente hoe de gemeente de
compensatieplicht gaat invullen.
Deze werkwijze vraagt om een andere benadering. De Wmo‐raad heeft u al eerder
geadviseerd deze nieuwe werkwijze jaarlijks te evalueren en daar waar nodig de
Verordening, het Besluit en de beleidsregels op aan te passen.
Verbinding met de Wmo‐nota “Vertrouwen en Verbinden”
De Wmo‐raad adviseert om in de beleidsregels Wmo en het Besluit voorzieningen Wmo
gemeente Oisterwijk 2012 nadrukkelijk een verbinding te leggen met de Wmo‐nota
“Vertrouwen en Verbinden” door in de inleiding de essentie van de nota op te nemen. Per
slot van rekening is dat de visie voor de langere termijn die onder andere door middel van
het hanteren van de Verordening, de beleidregels en het Besluit voorzieningen Wmo zijn
beslag moet krijgen.
Gesprek
Het “gesprek”is van essentieel belang in de nieuwe werkwijze en het bevreemdt de Wmo‐
raad dat hierover zo weinig is opgenomen in de beleidsregels. De Wmo‐raad adviseert om in
de beleidsregels meer aandacht te besteden aan het proces dat in een gesprek moet worden
doorlopen om tot een eventuele compensatie door de gemeente te komen.
Aandacht voor de minima
Bij het afwegen van de verschillende oplossingsrichtingen wordt een hiërarchische volgorde
gehanteerd.




Beoordeling mogelijkheden eigen netwerk
Beoordeling voorliggende en algemene voorzieningen
Beoordeling individuele voorzieningen

Bij de voorliggende en algemene voorzieningen kan het voorkomen dat daarvoor kosten in
rekening worden gebracht, zoals bijv. een boodschappendienst.
De Wmo‐raad vraagt om bijzondere aandacht voor de minima in onze gemeenschap, die
hierdoor in financiële problemen kunnen worden gebracht, omdat zij enerzijds moeten
betalen voor een algemene of voorliggende voorziening en anderzijds een eigen bijdrage
moet gaan betalen voor een andere Wmo‐oplossing. Hierdoor kan het voorkomen dat de
minima voor onevenredig hoge kosten komen te staan. De Wmo‐raad is van mening dat de
gemeente in deze situaties de cumulatie van eigen betalingen en eigen bijdragen moet
bewaken om te voorkomen dat burgers onevenredig veel moeten gaan betalen voor de zorg
die zij nodig hebben.
Ook is de Wmo‐raad van mening dat de minima niet per definitie in staat zijn de kosten voor
de zgn. “zelf realiseerbare woonvoorzieningen” zoals opgenomen in de beleidsregels voor
eigen rekening te nemen en adviseert daarom de beleidsregels op dit punt te nuanceren.
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Mantelzorgers
In de beleidsregels Wmo is bij de afwegingskaders van een schoon en leefbaar huis
opgenomen dat ook bij mantelzorgers sprake kan zijn van problemen met een schoon huis.
Dit is een afgeleid recht van de verzorgde, zodat geen zelfstandig recht ontstaat. Dan zou de
verzorgde in plaats van hulp in natura een persoonsgebonden budget (Pgb) kunnen
aanvragen en dat kunnen gebruiken om de mantelzorger te betalen, die op zijn beurt met
dat geld hulp in eigen huis kan bekostigen.
De Wmo‐raad is van mening dat de mantelzorger een duidelijkere positie moet krijgen in
onze samenleving. De mantelzorger speelt een essentiële rol in onze samenleving en levert
de samenleving een aanzienlijke besparing op.
De Wmo‐raad is van mening dat de wijze waarop de positie van de mantelzorger is
opgenomen in de Verordening, beleidsregels Wmo en het Besluit voorzieningen Wmo
Gemeente Oisterwijk 2012 een oneigenlijke constructie is en adviseert de gemeente daarom
de mantelzorger een onafhankelijke positie te geven binnen de Verordening, de beleidregels
Wmo en het Besluit voorzieningen Wmo Gemeente Oisterwijk 2012 waarmee recht gedaan
wordt aan de positie van de mantelzorger in ons zorgbestel en de wijze waarop hij of zij kan
worden ondersteund c.q. gecompenseerd.
Mocht de gemeente toch vasthouden aan de huidige constructie dan adviseert de Wmo‐
raad de voorwaarden voor deze mogelijkheid op te nemen in de beleidsregels en het besluit,
omdat in de huidige beleidsregels geen voorwaarden zijn opgenomen voor verstrekking van
het Pgb in deze situatie.
Het thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren
In de beleidsregels Wmo is bij “het thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin
behoren”opgenomen dat de Wmo voorschrijft indien nodig te voorzien in een tijdelijke
oplossing zodat ruimte ontstaat om een structurele oplossing te zoeken. De Wmo‐raad
vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor een eventuele benodigde structurele oplossing en
wie de kosten draagt voor deze structurele oplossing. De Wmo‐raad adviseert om in de
beleidsregels hierover duidelijkheid te verschaffen om misstanden te voorkomen bij
toekenning of afwijzing van voorzieningen.
Procedurele bepalingen rond onderzoek, advies, besluitvorming, intrekking en terugbetaling
De gemeente streeft er naar om voordat een negatief of afwijkend besluit valt, betrokken in
de gelegenheid te stellen hierop te reageren.
De Wmo‐raad adviseert de gemeente om bij negatieve of afwijkende besluiten altijd
telefonisch contact op te laten nemen met betrokkenen voordat de beschikking wordt
verzonden. Een gesprek zal tot meer begrip leiden bij de burger en er wordt ruimte gegeven
aan de emoties en beleving van de burger.
Weigering Persoonsgebonden budget (Pgb)
In het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Oisterwijk staat in hoofdstuk 2 artikel 1
vermeld dat een Pgb geweigerd wordt voor kindervoorzieningen vanwege de relatieve korte
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gebruiksduur en voor aanvragen voor hulp bij het huishouden bij een ontregeld huishouden
vanwege het ontbreken van organisatievermogen en regie.
De Wmo‐raad heeft begrip voor de argumentatie maar is van mening dat door deze
beleidsregels de fundamentele keuzevrijheid van burgers aangetast wordt zoals omschreven
in artikel 6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De Wmo‐raad adviseert deze weigeringgronden te schrappen uit het Besluit voorzieningen
Wmo gemeente Oisterwijk en daarvoor een algemene clausule op te nemen waarbij de
mogelijkheid bestaat om een Pgb te weigeren, indien dit concreet en verifieerbaar
onderbouwd is met feitelijke gegevens over de risico’s voor het voortbestaan van het
systeem.
Eigen bijdrage/ eigen aandeel
In het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Oisterwijk 2012 is in hoofdstuk 2, artikel 2.8
opgenomen dat wanneer een voorziening bestaat uit een bouwkundige of woontechnische
aanpassing van een woning die in eigendom is van de aanvrager, gedurende maximaal 91
perioden van vier weken een eigen aandeel in rekening wordt gebracht. In het landelijk
“Besluit Maatschappelijke ondersteuning” wordt in hetzelfde geval maximaal gedurende 39
perioden van 4 weken een eigen bijdrage in rekening gebracht.
De Wmo‐raad constateert dat de beleidsregels van de gemeente in strijd zijn met het
landelijke “Besluit Maatschappelijke Ondersteuning” en adviseert de gemeente om de
gemeentelijk beleidsregels af te stemmen op de landelijke. Dit om te voorkomen dat burgers
daarvan nadelige consequenties ondervinden doordat zij langer dan de 39 perioden die zijn
voorgeschreven in het landelijk besluit een eigen bijdrage of een eigen aandeel moeten
betalen.
Hanteren inkomensgrenzen
In het besluit voorzieningen Wmo gemeente Oisterwijk wordt voor het toekennen van
verschillende voorzieningen een inkomensgrens gehanteerd. Op Kamervragen naar het
voeren van zelfstandige inkomenspolitiek van gemeenten wordt op 10 november 2011 het
volgende antwoord door de minister gegeven: de Wmo gaat in artikel 4 lid 2 uit van de
gedachte dat bij het bepalen van de voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning
een gemeente, conform het compensatiebeginsel, rekening houdt met de
persoonskenmerken, de behoefte en de capaciteit van de aanvrager om uit het oogpunt van
kosten zelf in maatregelen te voorzien. De gemeente kan vervolgens bepalen of aan
betrokkene voor de voorziening een eigen bijdrage wordt gevraagd.
De Wmo‐raad adviseert u het antwoord van de Minister te verwerken in de Verordening,
beleidsregels en het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Oisterwijk en de inkomensgrens
niet te hanteren. De Wmo‐raad adviseert de gemeente om via individuele beoordeling te
komen tot de conclusie dat de gemeente in een bepaalde situatie niet hoeft te compenseren
of via individueel maatwerk te komen tot de benodigde compensatie voor de burger.
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Reacties van het College van B&W
In het jaar 2011 werd door het college van B&W op de uitgebrachte adviezen opnieuw
steeds tijdig gereageerd. In haar reacties geeft zij aan wat zij met de adviezen zou doen. Het
stemt de Wmo‐raad tot tevredenheid te ervaren dat het merendeel van haar adviezen door
het College van B&W werden overgenomen.
Sommige adviezen zijn direct verwerkt in de definitieve vorm van beleidsnota’s. Andere zijn
meegenomen in de uitvoering van het beleid.
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Communicatie.
Zoals voorgenomen heeft de Wmo‐raad ook in het verslagjaar aandacht besteed om de raad
meer bekendheid te geven. Er is een introductiebrief uitgegaan naar nagenoeg alle
belangengroepen met de uitnodiging om tot een kennismaking te komen. Hierop is helaas te
weinig gereageerd. Daar waar het wel tot een kennismaking tijdens een van de
vergaderingen van de Wmo‐raad is gekomen bleek dat waardevol te zijn.
Ook de aanwezigheid van deskundigen/beleidsmedewerkers die op verzoek toelichting
gaven op diverse onderwerpen draagt bij aan de onderlinge communicatie.
Ook in 2012 zal dit voor de Wmo‐raad een onderwerp van belang blijven omdat Wmo‐raad
hierdoor waardevolle informatie kan bereiken, die van dienst kan zijn bij de uitvoering van
haar taak: het adviseren van het College van B&W.
In het verslagjaar 2011 heeft de Wmo‐raad opnieuw plezierig en tegelijkertijd ook zakelijk op
een goed niveau van gedachten kunnen wisselen met de verantwoordelijke wethouder de
heer Joop van Hezik. De wethouder is bij het overgrote deel van de vergaderingen van de
Wmo‐raad aanwezig geweest. Door de informatie over en weer was het overleg tijdens
vergaderingen gericht en effectief en was de raad in staat om goed te beoordelen wanneer
zij moest reageren in de vorm van een advies of een aanbeveling.
Op gezette tijden werd de Wmo‐raad voorzien van belangrijke en duidelijke informatie door
de beleidsmedewerkerkers van de gemeente waardoor de raad een goed beeld kreeg van de
beleidsvoornemens en processen op het terrein van de Wmo.
Heel erg waardevol was ook dit jaar de inbreng en steun van Mevrouw Renate Richters. De
raad werd steeds zeer goed door haar op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Zij
was steeds bij alle vergaderingen van de Wmo‐raad aanwezig.
In dit proces van ondersteuning en uitwisseling bleven beide partijen zich bewust van de
onafhankelijke positie van de Wmo‐raad.
Het overleg met en het bijwonen van de vergadering van de Commissie Inwonerszaken blijft
een belangrijke bron van informatie.
Een belangrijk communicatiemiddel is de website (www.wmoraadoisterwijk.nl) . Op deze
website is alle informatie te vinden over de Wmo‐raad. Ook worden hierop alle adviezen en
aanbevelingen aan het College van B&W gepubliceerd.
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Externe contacten.
Ook de externe contacten dragen bij aan de informatieverzameling die de raad nodig heeft
haar taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
De raad onderhoudt de reeds bestaande contacten bij de diverse belangenorganisaties.
Onder het kopje “Deskundigheidsbevordering”staan de externe contacten vermeld waarmee
de Wmo‐raad in een of andere vorm contact mee heeft.
Op het terrein van de maatschappelijke opvang en het bestrijden van huiselijk geweld, de
openbare geestelijk gezondheidszorg en de ambulante verslavingszorg, de prestatievelden
7,8 en 9, een belangrijk onderdeel van de Wmo, heeft namens de Wmo‐raad Frank
Bouwmeester ook in 2011 een reeks van contacten onderhouden. Onder meer met bureau
Queste, met de beleidsmedewerker van de Gemeente Tilburg de Heer Bram Luijten, met de
deelnemers van het ROM‐overleg, met de cliëntenraden GGZ, RIBW, Maks en Traverse, met
de directie RIBW‐Midden‐Brabant , met Ypsilon en met het Platform Belangenbehartiging
Mantelzorg Midden‐Brabant die de gemeente Oisterwijk ook van adviezen voorziet.
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Financieel Verslag.
De Wmo‐raad had in 2011 onveranderd een begroting van € 7.500,00
De exploitatie van 2011 bleef binnen het begrote bedrag. De werkelijke kosten in 2011
bedroegen: € 6.481,71
De kostenposten in 2011 bestonden uit:






Vacatiegelden voor de Wmo‐raadsleden
Secretariële ondersteuning
Kosten website
Contributie Koepelraden Wmo
Onvoorzien

De begroting voor 2012 is gehandhaafd op:
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€ 2.520,00
€ 2.900,27
€ 198,24
€
75,00
€ 788,20
€ 7.500,00
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