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1. VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Wmo-raad Oisterwijk. In dit verslag informeren wij u
op hoofdlijnen over de activiteiten die de Wmo-raad het afgelopen jaar ontplooid heeft. Op
het gebied van het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) heeft de gemeente er
in de afgelopen jaren veel taken bijgekregen. Voor de Wmo-raad betekent dit dat er ook in
2016 veel tijd geïnvesteerd is om in beeld te krijgen welke betekenis al deze veranderingen
hebben voor de (kwetsbare) inwoners van Oisterwijk. Dit is van belang om in het verlengde
daarvan het college van burgemeester en wethouder over de effecten van deze veranderingen
(pro)actief te kunnen adviseren.
De uitbreiding van het takenpakket binnen het sociaal domein betekent dat ook de Wmo-raad
te maken krijgt met ‘nieuwe’ groepen burgers die voorheen niet of nauwelijks bij de gemeente
in beeld waren. Om deze groepen goed in beeld te krijgen en te houden zijn de
werkzaamheden van de Wmo-raadsleden in 2016 opnieuw onderverdeeld in
aandachtsgebieden. De betreffende raadsleden hebben tot taak de ontwikkelingen op de
onderscheiden aandachtsgebieden actief te volgen. Een overzicht van deze acties vindt u in dit
verslag.
Ook in 2016 heeft de Wmo-raad de (gemeentelijke) politiek nauw gevolgd en contacten
onderhouden met de wethouder, de Commissie Inwonerszaken en de beleidsambtenaren.
Onderwerpen waarover wij in dit verband hebben gesproken, input geleverd en geadviseerd
zijn o.m.: de Jeugdwet, het uitvoeringsplan Jongerenwerk 2016, de verordeningen Jeugdhulp
en Wmo, de verzamelverordening Participatiewet, de Huishoudelijke Hulp en de
communicatie daarover, de kwartaalrapportages Sociaal Domein, het Armoedebeleid, de
uitvoeringsnota Basisstructuur, het Beleidsplan 2017-2018, de begrotingswijzing Sociaal
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Domein, de opzet van het onderzoek ‘Schouw Sociaal Domein’, de Herijkte Woonvisie, de
oplopende kosten voor de niet-minina, de bijdrage aan het cliënten tevredenheids onderzoek
en het beleid Schuldhulpverlening.
Voor het goed kunnen uitvoeren van het werk van de Wmo-raad is het van belang dat de
Wmo-raad weet wat er in de Oisterwijkse samenleving speelt. Daartoe hebben we in 2016
overleg en contact gehad met uiteenlopende groepen en personen in Oisterwijk. Dit deden wij
door gesprekken met inwoners, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en met
maatschappelijke organisaties en door het bezoeken van themabijeenkomsten. En ook door
contacten met de Dementie Coöperatie Oisterwijk, met het regionaal netwerk Innovatie Jeugd
en met Contour de Twern. Ook hebben we gesproken met vertegenwoordigers van
basisschool De Tovervogel, van het wijkcentrum Pannenschuur en van Rugbyclub de Oysters.
Verder zijn er gesprekken gevoerd met wijkverpleegkundigen, met de Seniorenverenigingen
in Moergestel en Oisterwijk. Wij brachten ook werkbezoeken aan het Woonzorgcentrum
Catharinenberg en de Stichting Olivier in Moergestel, en namen deel aan het Platform
Kwetsbare burgers. De themabijeenkomsten die wij bijwoonden waren o.m. de
beeldvormingsavonden over Nieuw Minimabeleid van de gemeente Oisterwijk, de
samenwerking gemeente en bewoners, de opvang en huisvesting van asielzoekers, de door het
VHVO georganiseerde themabijeenkomst “Grenzen aan vrijwilligerswerk”. Al deze contacten
zijn voor de Wmo-raad van belang om te weten wat er speelt in de gemeente en dan met name
op het terrein van het sociaal domein. Dit is nodig om de adviserende taak van de Wmo-raad
naar het college van burgemeester en wethouder goed te kunnen uitvoeren
In 2016 hebben we ook de samenwerking met het SeniorenPlatform (SSPO) en de
Klankbordgroep Wet werk en bijstand (Klankbordgroep Wwb) voortgezet. Wij zijn onder
meer gezamenlijk actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Beleidsplan 20172018 van de gemeente Oisterwijk. Daarnaast hebben wij nauw samengewerkt met de SSPO
over de wijze waarop de Huishoudelijke Hulp in de praktijk georganiseerd is. Aandacht is
besteed aan de knelpunten die daarbij optreden en aan de wijze waarop daar door de gemeente
over gecommuniceerd is. Met de Klankbordgroep Wwb hebben we samengewerkt bij het
adviseren over de verzamelverordening Participatiewet. De insteek is om in 2017 de
samenwerking met SSPO en Klankkbordgroep Wwb fasegewijs en op een niet vrijblijvende
manier verder vorm te geven. De insteek blijft het voorkomen dat er dubbel werk gedaan
wordt en dat zoveel mogelijk geïntegreerde adviezen aan het gemeentebestuur uitgebracht
kunnen worden.
In de loop van 2016 heeft de Wmo-raad geconstateerd dat zij onvoldoende tijd krijgt om
onderbouwde en gedragen adviezen uit te brengen. Om haar taak goed te kunnen uitvoeren
(toetsen, consulteren en adviezen uitbrengen) moet wel aan een aantal basisregels, zoals o.m.
het tijdig ontvangen van stukken, voldaan worden. Eind 2016 zijn de geconstateerde
knelpunten met de wethouder besproken en zijn er nieuwe werkafspraken gemaakt.
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Tot slot
In 2016 hebben we, wegens het verstrijken van zijn zittingstermijn, afscheid genomen van een
van de ‘founding fathers’ van de Wmo-raad Oisterwijk, t.w. Rinus den Boer. We hebben
Rinus bedankt voor zijn bijzondere verdiensten voor de Wmo-raad. Daarnaast hebben we in
2016 op haar eigen verzoek afscheid genomen van Berthie van de Wouw. Ook Berthie
hebben wij bedankt voor haar inzet. Gelukkig zijn in 2016 twee nieuwe collega’s aangetreden
die de Wmo-raad komen versterken.
Verder wil ik hierbij alle leden van de Wmo-raad danken voor hun toewijding en inzet in het
afgelopen jaar.
Krijn in ‘t Veld, voorzitter

2. INLEIDING
De Wet maatschappelijke ondersteuning (de 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 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. ROL VAN DE WMO-RAAD OP HOOFDLIJNEN
De Wmo-raad bestaat uit 8 deskundige en onafhankelijke leden en heeft tot taak het college
van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over haar
beleidsvoornemens en uitvoeringsplannen op het terrein van de Wmo. Vanwege het belang
dat het college hecht aan een integrale benadering van gemeentelijke maatregelen in het
sociaal domein, heeft de Wmo-raad steeds meer te maken gekregen met de Jeugdwet en de
Participatiewet. Zoals hieronder aangegeven, pleit de Wmo-raad dan ook voor een formele
adviesrol in het gehele sociaal domein, dus ook voor de beleidsterreinen van deze laatste twee
wetten.
Kader voor de Wmo-raad zijn de beleidsuitgangspunten van het college (Coalitieaccoord
2014-2018). De Wmo-raad beoordeelt zowel de kwaliteit van beleids- en uitvoeringsplannen
(consistentie en volledigheid, is het aannemelijk dat ze het beoogde doel bereiken) als de
uitwerking van de plannen (bereiken ze het beoogde doel, zijn er ongewenste neveneffecten).
De Wmo-raad redeneert steeds vanuit het belang van de burger en van de cliënt. De Wmoraad heeft een onafhankelijke positie en kan neutraal haar adviezen uitbrengen. Voor
belangenbehartiging bestaan er andere kanalen, waarlangs de belangen en wensen van deze
groepen naar voren gebracht kunnen worden. De Wmo-raad benadert deze afzonderlijke
belangengroepen regelmatig en bespreekt met hen de specifieke vraagstukken op hun terrein.
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AMBITIE
Een van de beleidsuitgangspunten van het college is, 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. De Wmo-raad wil de signalen opvangen van
alle (groepen) inwoners die te maken hebben met het gemeentelijk beleid ten aanzien van het
sociaal domein.
In 2016 is binnen de Wmo-raad de vraag aan de orde gekomen of de taakstelling van de
Wmo-raad wellicht te smal is om het gemeentelijke beleid goed te kunnen volgen en daar
over te adviseren. Immers: De gemeente voert steeds meer een integraal beleid, al dan niet in
samenwerking met gemeenten in de regio. De jeugdzorg en de participatiewet leunen sterk
aan tegen het primaire beleidsterrein van de Wmo-raad. De ambitie van de Wmo-raad strekt
zich dan ook uit over het hele sociaal domein. De Wmo-raad pleit dus voor een uitbreiding
van haar takenpakket en mogelijk ook een voor een andere samenstelling en werkwijze van de
Wmo-raad. Deze discussie is in 2016 binnen de Wmo-raad en ook samen met de
Klankbordgroep Wwb, het SSPO en de wethouder gevoerd. Deze discussie zal in 2017
hopelijk tot besluitvorming leiden.

4. 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. Op de agenda staan
uiteenlopende onderwerpen ter bespreking of ter advisering. Tijdens de vergaderingen maken
de wethouder en de ambtenaren op verzoek of op eigen initiatief gebruik van de mogelijkheid
om toelichting te geven op de beleidsnota’s en beleidsplannen en kunnen de Wmo-raadsleden
reageren en vragen stellen. Daarnaast onderhoudt de Wmo-raad contacten met uiteenlopende
groepen en mensen middels gesprekken en themabijeenkomsten. 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.
In 2016 heeft de Wmo-raad tijdens een beleidsdag haar werkwijze, haar positiebepaling,
object en rol én de agenda 2017-2018 besproken. De Wmo-raad heeft daarbij gekozen om
consulterend, toetsend, controlerend en integraal te werk te gaan (integrale advisering)
waarbij gekeken wordt naar de relevante sociale context van (beleids)plannen en naar de
haalbaarheid en effecten daarvan. Daarbij kiest de Wmo-raad voor een pro-actieve aanpak
zoals het actief ophalen van informatie bij partijen.
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5. SAMENSTELLING EN WISSELINGEN IN 2016
In 2016 hebben zich binnen de Wmo-raad een aantal personele wisselingen voorgedaan. Een
lid van het eerste uur is wegens het bereiken van het einde van de zittingstermijn vertrokken
en er zijn twee nieuwe leden aangetreden. Door deze wisselingen en de keuze voor een
integrale werkwijze, het hele sociaal domein betreffend, betekent dit dat het takenpakket is
uitgebreid. Het werkterrein van de Wmo-raad bestrijkt de Wmo inclusief alle veranderingen
(o.a. op het terrein van de Wlz), met Mantelzorg en Vrijwilligerswerk en versterken sociale
basis als aparte onderdelen, zo ook (kwetsbare) ouderen en jeugdbeleid,
migranten/statushouders, daklozen/verslaafden/verwarde personen/psychiatrie (OGGZ), de
Jeugdzorg (w.o. effecten van bezuinigingen) Participatiewet (w.o. bezuiniging op beschut
werken). In het verlengde daarvan is in 2016 een nieuwe verdeling van aandachtsgebieden
gemaakt.
Samenstelling van de Wmo-raad Oisterwijk in 2016 evenals opgetreden wijzigingen
• Krijn in ’t Veld
voorzitter
• Rinus den Boer
vice-voorzitter, afgetreden in november 2016
• Leo Versteeg
secretaris
• Jan Schmitz
penningmeester
• Ria Stam
lid
• Wilma Weren
lid
• Berthie van de Wouw
lid, afgetreden in februari 2016
• Wouter Verschuur
lid
• Pieternel Ermen
lid
• Corine Huijbregts
lid
De leden van de Wmo-raad zitten op persoonlijke titel in de raad. Zij vertegenwoordigen geen
specifieke groepen of organisaties.

6. VERDELING AANDACHTSVELDEN
De onderstaande aandachtsgebieden zijn in 2016 in kaart gebracht. Deze zijn vervolgens
verdeeld onder de leden van de Wmo-raad. Deze werkwijze betekent dat ieder lid (in koppels)
de ontwikkelingen op de onderscheiden aandachtsgebieden actief volgt. Dit houdt o.m. in het
bestuderen van relevante beleidsontwikkelingen en het in gesprek gaan met cliënten,
vertegenwoordigers van de onderscheiden aandachtsgebieden. Daarbij wordt waar nodig ook
gebruik gemaakt van de kennis en kunde en het netwerk van het ambtelijk apparaat van de
gemeente. Op deze manier wordt kennis opgebouwd, is er sprake van een intensieve interactie
met betrokkenen en kan de Wmo-raad haar adviserende rol in de praktijk steeds beter vorm en
inhoud geven.
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Nieuwe verdeling aandachtsvelden
• Jeugdbeleid en Jeugdzorg
Jan Schmitz en Leo Versteeg
• Mantelzorg, vrijwilligers, kwetsbare ouderen (extramuralisering) en basisstructuur
(versterken sociale basis):
Corine Huijbregts, Ria Stam, Wouter Verschuur, Wilma Weren
• Maatschappelijke ondersteuning t.b.v. mensen met psychische/psychiatrische
problematiek, verslaafden, dak- en thuislozen en verwarde personen
Krijn in’t Veld, Pieternel Ermen
• Migranten, statushouders
Wilma Weren, Jan Schmitz, Pieternel Ermen
• Participatiewet- /armoede
Wilma Weren, Ria Stam, Wouter Verschuur
NB: de vetgedrukte namen zijn degenen die zijn aangewezen als eerste contactpersoon.
Overige speerpunten/ voornemens
• Politiek volgen: Dit betreft m.n. de commissie Bewonerszaken, eventueel ook de
gemeenteaad. Periodiek bijpraten met de wethouder.
• Sociaal Team volgen: Oisterwijk heeft slechts één Sociaal Team (ST), hun belangrijkste
taak is 2e-lijnsadvisering en multiproblem gezinnen/personen. Daarnaast heeft Oisterwijk
een Zorgcoöperatie (ZC) die werkzaam is in complexe zorgvragen naast het ST.
• Communicatie: (hernieuwen website etc.). Dit is een speerpunt op 2 gebieden:
Communicatie tussen bewoners van Oisterwijk en de Wmo-raad
De communicatie tussen gemeente en haar burgers op het terrein van zorg en welzijn

7.

8. FINANCIELE VERSLAGLEGGING – JAARREKENING 2016
Conform artikel 4a van het huishoudelijk reglement beheert de penningmeester de
financiën, die door de gemeente aan de Wmo-raad zijn toegekend.
Per 31-12-2016
Lasten
Vacatiegeld Wmoraadsleden
Secretariele ondersteuning
Kosten website
Contributie Koepel Wmoraden
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Begroot
3.000,00

Realisatie
2.650,00

4.276,00
162,00
100,00

4.096,56
133,88
150,00
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Deskundigheidsbevordering
/scholing
Afscheidsdinertje Wmoraadsleden
PR/opbouw website etc.
Onvoorzien
Totaal
Overschot

1.000,00

PM

500,00

496,20

4.200,00
200,00
13.438,00

677,60
158,69
8.363,00
5.075,00

8. VOORUITBLIK 2017
De keuze is gemaakt om, aan de hand van het Beleidsplan 2017-2018 - ‘Samen ontwikkelen
in het sociaal domein in de Gemeente Oisterwijk’ - en aan de hand van de aandachtsgebieden
speerpunten te kiezen waarop de Wmo-raad zich in 2017 gaat richten. De Wmo-raad zal zich
in 2017 met name gaan richten op de uitvoering van het beleid waarbij de focus vooral gericht
wordt op de haalbaarheid en impact van het beleid.

10. UITGEBRACHTE ADVIEZEN
In 2016 heeft de Wmo-raad Oisterwijk acht adviezen uitgebracht aan het college
van burgemeester en wethouders. Het betreft adviezen over de volgende onderwerpen:
1. Nota Publieke Gezondheidszorg 2016 – 2019
2. Advies ter zake van de Nota Publieke Gezondheidszorg 2016-2019
3. Raadsinformatiebrief HHT
4. Adviezen n.a.v. contacten met de wijkverpleging
5. Vertrouwensexperiment met de bijstand
6. Rapportage van de Schouw van de toegang tot het sociaal domein
7. Verordening Jeugdzorg
8. Beleidsplan Schuldhulpverlening
De volledige tekst van de adviezen vindt u op onze website.
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