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Voorwoord. 
 
Dit is het vijfde jaarverslag sinds de instelling van de Wmo‐raad in oktober 2007, waarin 
verslag wordt gedaan van de activiteiten van de Wmo‐raad in 2012. 
 
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. 
 
Het verslagjaar 2012 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, krijgt het beleid dat de gemeente wil gaan voeren tot en met 2015 steeds meer 
gestalte.  
Het wordt steeds duidelijker, dat het beleid erop is gericht dat de inwoners van onze 
gemeente zelf een actieve(re) 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 2012 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, 
 
L.I.A.M. Versteeg (secretaris) 
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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 
belangenorganisaties in staat worden gesteld deel te nemen aan dan wel invloed uit te 
oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid. 
 
De Wmo‐raad in Oisterwijk is tot stand gekomen op basis van het door vertegenwoordigers 
van 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. Jan 
de Laat (voorzitter) en Bianca Theelen (secretaris) zijn afgetreden. Beiden zijn zeer betrokken 
geweest bij van de Wmo‐raad Oisterwijk en hebben uitdrukkelijk hun stempel gedrukt op de 
discussie en de besluitvorming in de raad. De Wmo‐raad is hen veel dank verschuldigd en 
heeft hen op gepaste wijze bedankt voor hun enorme inbreng en betrokkenheid. Jan de Laat 
blijft nog als beheerder van de website betrokken bij het ‘wmo gebeuren’. Hun plaats is 
ingevuld door twee nieuwe leden: De heren Klaas Groen en Leo Versteeg zijn in juni  
toegetreden. 
 

Klaas Groen is per 1 augustus tot de nieuwe voorzitter gekozen. En Leo Versteeg heeft het 
secretariaat op zich genomen. 
De samenstelling van de raad  is als volgt: 
Klaas Groen  (voorzitter) 
Rinus den Boer (plv.voorzitter) 
Toine van de Roer (penningmeester) 
Leo Verteeg (secretaris) 
Frank Bouwmeester (lid) 
Yvonne Petit (lid) 
Hennie van Schooten (lid) 
 

Verdeling aandachtsgebieden: 

aandachtsgebied Yvonne Hennie Klaas Frank Toine Leo Rinus 

1.Voorzitterschap 
 incl. contacten met gemeente 

  
x 

      en eindredactie adviezen 
    

  
  2.   Secretariaat   

     
x 

 
3.Centrum Jeugd en Gezin/     
Transitie Jeugdzorg 

     
x 

 4. Transitie AWBZ/ Bijzondere 
   

x 
        Groepen* 

       5. Contacten met de politiek  
(commissies, begroting enz.) 

      
x 

6. Zorg  ouderen/gezinnen,  
Mantelzorg, familiezorg 

      
x 

7. Kantelingsgedachte 
Zelfredzaamheid, eigen net 

      
x 

 Eigen netwerk,werk 
 sociale cohesie in wijk en buurt 

       8. bevorderen participatie,  
wet werken naar vermogen  

   
x 
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*personen met een beperking, verslaafden 
  

x 
   daklozen 

        
Werkwijze 
De Wmo‐raad is in 2012 elf maal in vergadering bijeen geweest. De thema’s en onderwerpen 
die werden besproken volgden doorgaans de actualiteit en de adviesaanvragen die de 
Wmoraad werden voorgelegd. 
Tijdens 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 2012 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 
terreinen om de vergaderingen van de Wmo‐raad bij te wonen of door een tegenbezoek om 
op die manier relevante informatie te verzamelen. 
Contacten met de diverse belangengroepen en deskundigen binnen onze gemeente zijn 
belangrijk om de band met Wmo-raad te bestendigen. 
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‐raad nemen steeds deel aan het halfjaarlijks overleg met de Wmoraden 
uit de regio dat georganiseerd wordt 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 en 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 
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taak die aan van de Wmo‐raad is toevertrouwd. 
 
Evaluatie 
In het 2012 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 regelmatig 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 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 Wmo-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 voorgaande jaren 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: 

a. 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. 

b. 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. 

c. De Wmo‐raad draagt ideeën en voorstellen aan voor verbetering van de 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo‐beleid. 

d. 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 2012 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 Wmo-raad over beleidsregels Wmo Oisterwijk en besluit voorzieningen Wmo 
gemeente Oisterwijk 2012 
(12 december 2012) 
De Wmo-raad adviseert het College van B&W om: 

- een duidelijke verbinding te leggen tussen de Wmo nota “Vertrouwen en Verbinden” 
en de beleidsregels Wmo en het besluit voorzieningen Wmo.  

- meer aandacht te besteden aan 'het gesprek', aangezien het gesprek een cruciale rol 
speelt in de nieuwe werkwijze van de gemeente.  

- aandacht te besteden aan de minima en mantelzorgers in onze gemeente bij 
aanpassing van de beleidsregels.  

- geen inkomensgrenzen te hanteren bij het toekennen van voorzieningen  
 

Advies Wmo-raad over Programmabegroting 2012 
(1 november 2012) 

http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2011%2012%2011%20Advies%20Beleidsregels%20en%20besluit%20voorzieningen%20Wmo%20Oisterwijk%202012%20def.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2011%2012%2011%20Advies%20Beleidsregels%20en%20besluit%20voorzieningen%20Wmo%20Oisterwijk%202012%20def.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2011%201%2011%20Advies%20programmabegroting%202012.pdf
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De Wmo-raad maakt zich zorgen over de daadwerkelijke financiële uitwerking in de 
begroting 2012 en zeker ook over het meerjarenperspectief 2013, 2014 en 2015 van de 
beleidsvoornemens zoals die zijn opgenomen in de Wmo nota “Vertrouwen en Verbinden” 
en de gevolgen van de regionale ontwikkelingen betreffende de AWBZ transitie en de 
transitie Jeugdzorg.  
 
Advies Wmo-raad kadernota ‘Begeleiding van AWBZ naar Wmo’  

(4 januari 2012) 
Het is een goed rapport en een eerste begin. 

- Om die reden is het jammer dat bij de inleiding er de nadruk op wordt gelegd dat de 
kanteling en decentralisatie vooral bezuinigingsmaatregelen zijn. Het is beter om eerst te 
focussen op de omslag en als men het daarover eens is, pas kijken naar de financiën. Door te 
beginnen met een zwaar accent op bezuinigingen, graaft men op voorhand een valkuil.   

- Ten aanzien van de fasering is het van belang dat deze in de juiste volgorde plaatsvindt en  
voldoende ruimte biedt aan proefprojecten op kleinschalig niveau om nieuwe processen uit 
te proberen. Het zogenaamde learning by doing-proces. Eerst eenvoudige kleinschalige pilots 
voor de acht doelgroepen opzetten met een paar concrete voorbeelden, zodat de doelgroep 
er zo min mogelijk last van heeft. Gaandeweg bijhouden wat er verandert voor deze mensen, 
om tenslotte te kunnen bepalen wat er de komende jaren georganiseerd dient te worden.  

- Kleinschaligheid kan ook zijn: werkgroepen organiseren bestaande uit cliëntenraden en/of 
burgers die met bepaalde problematiek te maken hebben. Op basis van de signalen en 
bevindingen kunnen verbeteringen worden  gerealiseerd.  

- In de nota wordt nergens gesproken over implementatie van ervaringsdeskundigheid terwijl 
dat een belangrijk punt is; niet alleen bij de Wmo, maar overal. Het zou voor de gemeenten 
een uitgelezen kans zijn om dit nu op te pakken en in dit rapport te verwerken. Zelfhulp en 
ervaringsdeskundigheid is belangrijk en er is zoveel mee te winnen. Dus doe er wat mee, ook 
in het ROM-overleg! 

- Het gaat er om dat mensen krijgen wat nodig is op het moment dat het gevraagd wordt. Het 
is belangrijk dat mensen daarin gehoord worden om ze er vervolgens actief in te betrekken. 
Een mooi Surinaams spreekwoord zegt: ‘Het gaat niet alleen om de behoefte van het hart, 
maar ook de plicht van het geweten’. Het impliceert wederkerigheid. 

- Na een brede discussie in verschillende geledingen is gekozen voor het toewerken naar een  
netwerksamenleving. Bijna automatisch volgt hieruit de aanname dat er directe hulp uit de 
buurt of directe omgeving beschikbaar is. De praktijk laat zien dat juist bij doelgroepen met 
langdurige en complexe problematiek de meeste zorg doelmatiger en doeltreffender is te 
regelen, maar niet zonder dat de ondersteuning door professionele beroepskrachten kan 
plaatsvinden. Op welke manier denkt u dit te gaan afstemmen, te coördineren en te 
faciliteren en waar dient bij deze complexe zorg en begeleiding de eindverantwoordelijkheid 
te komen liggen? Wij sporen u aan tot moed en lef om te durven differentiëren en te kiezen 
voor ‘couleur locale’ om vooral het cliëntperspectief daarin naar voren te brengen.  

- Wij vinden het jammer van alle inspanning en kosten dat alle ROM-gemeenten ieder 
afzonderlijk doende zijn om een soortgelijk rapport te schrijven. 

- Verder het voorstel om in de nota de woorden ‘daarom wil de gemeente…’ te vervangen 
door: ‘daarom stimuleert de gemeente …’. En de tekst op taalgebruik te screenen, omdat 
sommige delen één-op-één zijn overgenomen uit de Nota ‘Vertrouwen en Verbinden’.  
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- In beide in aanhef genoemde notities worden verschillende woorden gebruikt met wellicht 
dezelfde betekenis en die daardoor toch een andere interpretatie kunnen geven. Het is goed 
om beide versies op elkaar af te stemmen.  

- In de financiële sturingselementen wordt de suggestie gewekt alsof de burger probeert 
zoveel mogelijk zorg te vragen. Dit geeft naar ons idee een verkeerde voorstelling van zaken. 
De ervaring wijst uit dat bijvoorbeeld ouders van een kind met een beperking vaak minder 
vragen, dan wat ze eigenlijk nodig hebben. Wanneer iemand ‘teveel’ zorg heeft, mag men 
zich afvragen of de indicatiestelling wel juist is geweest.  

- Wel is het van belang om maatwerk te leveren. Kiezen voor een integrale benadering 
veronderstelt een goede coördinatie om segmentatie van de zorg te voorkomen.  

- Tot slot is ons advies om van uitvoering naar beleid te komen door goede voorbeelden te 
vertalen naar beleid. Het inkopen van zorg kan beter gezamenlijk of provinciaal gebeuren in 
plaats van iedere gemeente afzonderlijk.  

 

 Advies Wmo-raad: startnotitie ‘Oisterwijk aan Z’ 
(4 januari 2012) 

- De titel van de notitie vinden wij niet sterk. Een alternatief kan zijn: ‘Oisterwijk  Doet’. 
- In het rapport van het Senioren Kennis Netwerk wordt gesproken over contactpersonen voor 

bepaalde wijken. Zo’n contactpersoon heeft een netwerk in de buurt. Het SKN heeft de 
persoon – die destijds een bewonersinitiatief is gestart – geïnterviewd. In de notitie 
Oisterwijk aan Z stuk staat weinig over hoe de gemeente denkt om te zullen gaan met 
bewonersinitiatieven. Wij adviseren u om hierover een passage toe te voegen en ook het 
rapport van het SKN aan de startnotitie toe te voegen. 

- Uitgaande van een netwerkgemeente staat of valt alles met een aantal sterke mensen, 
zogezegd de sleutelfiguren. Wat gebeurt er als die wegvallen? In voornoemde passage willen 
wij u vragen op te nemen hoe u verwacht de continuïteit te gaan waarborgen en welke 
kaders daarvoor nodig zijn. Het is denkbaar dat burgers, maatschappelijke organisaties en 
andere partijen daarover met elkaar in samenspraak gaan.   

- De Wmo-raad heeft onder voorzitterschap van Hans Jägers een paar jaar geleden een 
uitgebreide discussie gevoerd over de vier toekomstscenario’s. Hoe Oisterwijk heeft gekozen 
om zich te ontwikkelen tot netwerkgemeente. Het Oisterwijks model is inmiddels hieraan 
toegevoegd. In een aantal verschillende notities wordt dit nu uitgewerkt. Het advies is om dit 
te comprimeren en in één nota vast te leggen. Met als extra aandachtspunt dat de fysieke en 
sociale leefomgeving ons inziens twee verschillende zaken betreffen.  

- Een lerende en ruimtescheppende organisatie dient ook bij de beslispunten te staan. Voor de 
gemeenteraad is het goed om zich af te vragen of de organisatie ruimtescheppend is.    

- Er wordt gesuggereerd dat de herinrichting van het St. Jansplein goed is gebeurd. Voeg eraan 
toe dat het een goed leermoment was voor de gemeente. 

- De Wmo-raad merkt op dat het woord participatie vaak wordt gebruikt in de zin van invloed 
of meedenken en betrokken zijn bij, maar het woord participatie in het kader van de Wmo 
betekent mee blijven doen aan de maatschappij. Dat heeft met invloed op zich niets te 
maken.  

- Tot slot: Puur voor uw informatie zetten wij er een ander schema voor duurzaam denken en 
inbedding naast. Vooral om de rol en het draagvlak van de politiek en het bedrijfsleven mee 
te nemen en te accentueren. 
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Wij adviseren u om een breed onderzoek te laten uitvoeren welke bijdrage burgers van Oisterwijk 

kunnen leveren aan participatiemogelijkheden op straat- en buurtniveau. De uitkomsten kunnen 

bijdragen aan een goed werkend Oisterwijks model voor de toekomst. 

 
Advies Wmo-raad nota Visie Jongerenwerk 
(17 november 2012) 
De Wmo-raad heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Visie Jongerenwerk 
Oisterwijk. De schriftelijke beantwoording van de vragen die wij vooraf stuurden en de 
bespreking van de nota in de Wmo-raad leidt tot de conclusie dat er sprake is van een goed 
doordachte visie op jongerenwerk zoals dat zich in de komende jaren zal moeten 
ontwikkelen. Toch wil de Wmo-raad het College een aantal aandachtspunten en 
opmerkingen graag in overweging meegeven.  
 
Advies Voorstel Plan van Aanpak Kwetsbare Ouderen 
(17 november 2012) 
De Wmo-raad heeft met belangstelling kennis genomen van de notitie over Toekomstig 
beleid Kwetsbare Ouderen Oisterwijk en het voorstel om te komen tot een Plan van Aanpak. 
De Wmo-raad is van mening dat vanuit de WMO-gedachte kwetsbare personen degenen zijn 
waarvan de participatie in het maatschappelijk leven niet meer vanzelfsprekend is en die 
daarom ondersteund en gefaciliteerd moet worden. Dit raakt dus meer personen dan alleen 
ouderen van 75 jaar en ouderen met bepaalde kenmerken. Er start een pilot die zich richt op 
kwetsbare ouderen en er gaan twee huisartsenpraktijken uit Moergestel en Oisterwijk hun 
medewerking aan verlenen.  
De Wmo-raad ziet dat de pilot zich richt op preventie en vroegtijdige signalering maar dat 
niet duidelijk gemaakt wordt in het plan van aanpak hoe de daadwerkelijke hulpverlening, 
die daarop moet volgen, eruit gaat zien.  
 
Advies Wmo-raad over programmabegroting 2013 gemeente Oisterwijk 
(1 november 2012) 
De Wmo-raad heeft kennis genomen van uw programmabegroting 2013 en zich met name 
verdiept in de Nota van aanbieding, het financiële beleid voor de komende jaren en het 
programma 6 participatie. De Wmo-raad is blij te constateren dat in de teksten bij deze 

http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2011%2017%20Advies%20nota%20Visie%20Jongerenwerk.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2011%2017%20Advies%20%20inzake%20plan%20van%20aanpak%20kwetsbare%20burgers.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012-11-01%20advies%20Programmabegroting%202013.pdf
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begroting de uitgangspunten van de Wmo-nota “Vertrouwen en Verbinden” alsmede een 
aantal aanbevelingen uit de door het Senioren Kennis Netwerk opgestelde nota “ Voor 
elkaar 
met elkaar” in belangrijke mate terug te vinden zijn. Toch constateert de Wmo-raad dat de 
bovengenoemde uitgangspunten zich niet vertalen in budgettaire 
ruimte binnen de begroting.  
 
Advies Wmo-raad over aanpak College van de uitvoering van de speerpunten uit de nota 
‘vertrouwen en verbinden’ 
11 september 2012 
De Wmo-raad is verheugd dat de ontwikkeling van een netwerkgemeente met kracht wordt 
voortgezet en is van mening dat een integrale aanpak van de participatie op alle 
leefgebieden daartoe noodzakelijk is. Het College beschouwt het project 'Versterken van de 
kracht van de samenleving' als de verbindende factor tussen de andere projecten. De Wmo-
raad is van mening dat dit project niet de verbindende factor zou moeten zijn maar het 
hoofdproject!  
 
Advies Wmo-raad over de dementieconsulent en de Pilot Carrousel Familiezorg 
(7 april 2012) 
De Wmo-raad adviseert het College om een integrale aanpak te hanteren. Enerzijds door 
totale participatieproblematiek van burgers van Oisterwijk te inventariseren om op grond 
daarvan de behoefte van alle betrokken burgers te kunnen bepalen en anderzijds door het 
verkrijgen van inzicht in het potentieel binnen Oisterwijk om in deze behoefte te kunnen 
voorzien. Klik hier voor het volledige advies. ( zie eerdere opmerking) 
 
Advies Wmo-raad aan de gemeenteraad over de invulling van de vrijgekomen functie van 
wethouder 
(18 maart 2012) 
De Wmo-raad benadert de gemeenteraad om haar grote bezorgdheid vanwege het 
voornemen van een tweetal fracties om de portefeuille Wmo op te delen onder de thans 
zittende wethouders.  
De Wmo-raad adviseert de gemeenteraad met klem om de portefeuille Wmo niet op te 
delen, maar op hopelijk korte termijn een wethouder te benoemen met als prioriteit het 
Wmo-beleid. Klik hier voor het volledige advies. 
 
Advies Wmo-raad aan de gemeenteraad over het initiatief van 2 raadsfracties voor de 
aanstelling van een sociale raadsman/-vrouw 
(14 maart 2012) 
De Wmo-raad heeft kennis genomen van het initiatiefvoorstel voor de aanstelling van een 
sociale raadsman/-vrouw dat op 15 maart in de commissie Inwonerszaken en vervolgens in 
de gemeenteraad van 5 april 2012 wordt behandeld. 
De Wmo-raad is van mening dat de aanstelling van een sociale raadsman/-vrouw prima past 
binnen ‘de Kanteling’, zolang de burger de regie houdt over zijn of haar leven en zo lang 
mogelijk zelfredzaam blijft maar waar nodig ondersteund wordt. De sociale raadsman/-
vrouw is volgens de Wmo-raad een waardevolle aanvulling op de diensten die het zorgloket 

http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2009%2011%20Advies%20voorstel%20maatschappelijke%20participatie.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2009%2011%20Advies%20voorstel%20maatschappelijke%20participatie.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2004%2007%20Advies%20Dementieconsulent.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2004%2007%20Advies%20Dementieconsulent.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2003%2018%20%20advies%20invulling%20wethouder%20Wmo%20gemeenteraad.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2003%2018%20%20advies%20invulling%20wethouder%20Wmo%20gemeenteraad.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2003%2018%20%20advies%20invulling%20wethouder%20Wmo%20gemeenteraad.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2003%2014%20Advies%20initiatiefvoorstel%20sociale%20raadsman_vrouw.pdf
http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2003%2014%20Advies%20initiatiefvoorstel%20sociale%20raadsman_vrouw.pdf
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aanbiedt, vooral op sociaal juridisch gebied bij complexe juridische problemen. De 
meerwaarde van de inzet van sociale raadslieden is al aangetoond in vele gemeenten. Klik 
hier voor het volledige advies. 
 
Reacties van het College van B&W 
In het jaar 2012 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. 
 

Communicatie. 
Zoals voorgenomen heeft de Wmo‐raad ook in het verslagjaar aandacht besteed om de raad 
meer bekendheid te geven.  
Onder meer de aanwezigheid van deskundigen/beleidsmedewerkers die op verzoek 
toelichting gaven op diverse onderwerpen, draagt bij aan de onderlinge communicatie. 
Ook in 2013 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 2012 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. 
De Wmo-raad is verheugd, dat Maarten Pieters, de opvolger van Joop van Hezik, het beleid 
in deze voortzet met een even groot elan en met zeker zoveel effectiviteit. 
Op gezette tijden wordt de Wmo‐raad voorzien van belangrijke en duidelijke informatie door 
de beleidsmedewerkerkers van de gemeente waardoor de raad een goed beeld krijgt van de 
beleidsvoornemens en processen op het terrein van de Wmo. 
Heel erg waardevol is hierbij de inbreng en steun van Mevrouw Renate Richters. De 
raad werd en wordt steeds zeer goed door haar op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen. 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. 

 
  

http://www.wmoraadoisterwijk.nl/downloads/2012%2003%2014%20Advies%20initiatiefvoorstel%20sociale%20raadsman_vrouw.pdf
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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. 
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Financieel Verslag. 
Begroting / Realisatie 2012 2013 

 Lasten begroot Realisatie begroot 
 Vacatiegeld WMO-raadsleden € 2.800,00  € 2.590,00  € 2.450,00  
 Secretariële ondersteuning € 3.000,00  € 3.423,00  € 3.675,00  
 Kosten website € 500,00  € 110,50  € 150,00  
 Contributie Koepelraden Wmo € 75,00  € 0,00  € 75,00  
 Deskundigheidsbevordering/scholing € 500,00  € 701,89  € 1.250,00  
 Afscheidsdinertje Wmo-raadsleden € 500,00  € 285,31  € 350,00  
 Onvoorzien € 125,00  € 57,81  € 125,00  
 Totaal € 7.500,00  € 7.168,51  € 8.075,00  
 

     Toelichting begroting: 
    Vacatiegelden Wmo-leden 
    € 350,-- per jaar voor 7 leden 
    Secretariële ondersteuning 
    Kosten secretariële ondersteuning 2011 bedroegen € 3,423,- 

   Voor 2013 gerekend met 21% BTW (i.p.v. 19%) en 5% extra kosten 
  

     Kosten website 
    Pro-mail nota webformulieren website = € 59,-- 
    Jaarlijkse kosten Yourhosting (website) = € 131,50 

   Koepelraden Wmo 
    Jaarlijkse contributie Koepel WMO-raden € 75,-- 

    Deskundigheidsbevordering/scholing 
    Indicatief 
    Afscheidsdiner 
    Gebaseerd op kosten afgelopen jaren 
     


