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1.

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Wmo-raad Oisterwijk. Dit verslag geeft in hoofdlijnen
weer de ontwikkelingen en de activiteiten die de aandacht van de Wmo-raad hebben gehad
in het afgelopen jaar. 2014 was een dynamisch jaar zeker voor wat betreft de
beleidsvoorbereiding voor invoering van de nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld:
o de Wet werken naar Vermogen werd vervangen door een nieuwe
Participatiewet. Deze wet vervangt drie wetten nl. de Wet werk en bijstand, de Wet
op de sociale werkvoorziening en de Wajong;
o de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten;
o de aanspraken op huishoudelijke hulp vervangen door maatwerkvoorzieningen voor
degenen die het echt nodig hebben. Het beroep op de bestaande huishoudelijke hulp
in de Wmo wordt voor nieuwe cliënten in 2015 beëindigd;
o de overheveling van taken naar de gemeente vanuit de AWBZ.
De gemeente wordt geheel verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van
ondersteuning, begeleiding en verzorging van kwetsbare burgers. De Wmo-raad is zich
bewust van het erg brede en omvangrijke speelveld dat zich aandient in de komende jaren.
Tenslotte wil ik de leden van de Wmo-raad danken voor hun toewijding en inzet in het
afgelopen jaar. Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag.

Krijn in ‘t Veld,
voorzitter
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2.

INLEIDING

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft tot doel iedere burger de
mogelijkheid te bieden op eigen wijze mee te kunnen doen in de samenleving – jong en oud,
met of zonder beperking. De Wmo verplicht de gemeente om burgers en cliënten te
betrekken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van de
maatschappelijke ondersteuning. In de gemeente Oisterwijk adviseert de Wmo-raad het
college van burgemeester en wethouders (B&W) gevraagd en ongevraagd over tal van
onderwerpen die wonen, werken, welzijn, zorg en vervoer betreffen. Het belang van de
burger en van de cliënt is daarbij leidend.

3.

SAMENSTELLING VAN DE WMO-RAAD OISTERWIJK IN 2014 ALSMEDE OPGETREDEN
WIJZINGEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Klaas Groen
Krijn in ’t Veld
Rinus den Boer
Leo Versteeg
Toine van de Roer
Ria Stam
Wilma Weren
José Koetsenruijter
Berthie van de Wouw
Hennie van Schooten
Wick van Peer

teruggetreden als voorzitter in januari 2014
aangetreden als voorzitter in mei 2014
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
teruggetreden als lid in januari 2014
aangetreden als lid in mei 2014
teruggetreden als lid in juni 2014
teruggetreden als lid in oktober 2014

De leden van de Wmo-raad zitten op persoonlijke titel in de raad. Zij zijn cliënt,
mantelzorger, vrijwilliger, deskundige of professional. Zij vertegenwoordigen geen specifieke
groepen of organisaties.

4.

VISIE

De ambitie van de Wmo-raad is te adviseren over het gehele sociale domein middels een
geïntegreerde benadering. De leden van de Wmo-raad zijn van mening dat iedereen de kans
moet krijgen actief mee te doen in de samenleving. Een proactieve houding van de
gemeente is daarbij onontbeerlijk om aanwezige potenties in de kernen van de gemeente
Oisterwijk naar boven te halen, met veel ruimte voor eigen initiatieven.
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5.

WERKWIJZE WMO-RAAD

De werkwijze van de Wmo-raad is vastgelegd in de verordening Wmo-raad Oisterwijk en in
het huishoudelijk reglement. De Wmo-raad vergadert maandelijks. Tijdens deze
vergaderingen worden adviezen besproken die voorgelegd worden aan het college van
B&W. De Wmo-raad bevordert haar deskundigheid door het volgen van diverse cursussen en
door het bezoeken van bijeenkomsten van bijvoorbeeld diverse belangengroepen en de
Koepel Wmo-raden.

6.

VERGADERINGEN

De Wmo-raad vergadert maandelijks. Op de agenda staan uiteenlopende onderwerpen ter
bespreking of advisering. Tijdens de vergaderingen maken de wethouder en de ambtenaren
gebruik van de mogelijkheid om toelichting te geven op de beleidsnota’s en beleidsplannen
en kunnen de Wmo-raadsleden reageren en vragen stellen.

7.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Op 6 november 2014 is in samenwerking met Zorgbelang Brabant een studie-/werkdag
georganiseerd in het gemeentehuis. Onder leiding van Saskia van den Broek heeft de Wmoraad zich beziggehouden met thema’s zoals:
o domeinen en taakopvatting;
o taakgebieden/portefeuilleverdeling;
o werkwijze;
o zichtbaarheid en contact met de achterban.
De studiedag heeft als resultaat dat de volgende speerpunten zijn gekozen:
o monitoren van de uitvoering in de praktijk van de 3 D’s jeugd/AWBZ/participatiewet);
o transformatie: Bewustwording – B&W/politiek/ambtelijk apparaat, veld/burgers;
o samenwerking met lokale organisaties, andere Wmo-raden, landelijke organisaties.
Wat betreft structuur en werkwijze ziet de Wmo-raad dat:
o een structuur nodig is waar verantwoordelijkheden goed verdeeld worden;
o het noodzakelijk is een goede voorbereiding (in samenhang met het werkplan van de
gemeente) te hanteren – waarbij ook gekeken/geïnformeerd wordt bij koepels en
onze uitgangspunten worden bepaald;
o er vaste aanspreekpunten van de gemeente zijn per dossier. De ambtenaren hebben
de verplichting de Wmo-raad tijdig bij ontwikkelingen te betrekken en daarover te
informeren;
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o

8.

aandachtfunctionarissen per doelgroep, en portefeuillehouders per thema te
verkiezen zijn.

EXTERNE BIJEENKOMSTEN

Leden van de Wmo-raad hebben diverse bijeenkomsten met derden bijgewoond zoals:
o vergaderingen van de VHVO;
o vergaderingen commissie Inwonerszaken en de gemeenteraad;
o studiedag: Jeugd betrekken bij de transities;
o vergaderingen van de KBO over veranderingen naar aanleiding van de Wmo,
november 2014;
o klankbordgroep Wet werk en bijstand;
o kennismakingsgesprek met SSPO;
o koepel Wmo-raden Tilburg.

9.

FINANCIELE VERSLAGLEGGING

Conform artikel 4 a van het huishoudelijk reglement beheert de penningmeester de
financiën, die door de gemeente aan de Wmo-raad zijn toegekend.
Jaarrekening 2014:
2014

Lasten
Vacatiegeld Wmo-raadsleden
Secretariële ondersteuning
Kosten website
Contributie Koepelraden Wmo
Deskundigheidsbevordering/scholing
Afscheidsdinertje Wmo-raadsleden
Onvoorzien
Totaal

10.

2014

Begroot
Werkelijk
€ 2.800,00 € 2.800,00
€ 3.350,00 € 4.250,00
€ 300,00
€ 161,50
€ 100,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 492,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 8.250,00 € 7.703,50

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

In 2014 heeft de Wmo-raad Oisterwijk de volgende adviezen uitgebracht aan het college
van B&W:
o advies inzake beleidsregels en besluit Wmo 2015;
o aanvullend advies communicatie;
o advies omtrent communicatie en PR;
o adviesbrief ten aanzien van beleidsregels jeugd;
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o
o
o
o
o

voorlopig advies huishoudelijke ondersteuning;
conceptadvies kaders;
adviezen beleidsplan jeugd/Wmo;
advies beleidskader sociaal domein;
brief inzake het coalitieakkoord.

Deze adviezen zijn op website geplaatst van de Wmo-raad: www.wmoraadoisterwijk.nl
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