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Voorwoord.

Voor u ligt het jaarverslag 2013 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.
Het jaar 2013 was bewogen jaar zeker voor wat betreft de Wet maatschappelijke
ondersteuning(Wmo)
bijvoorbeeld:
- De wet werken naar vermogen werd vervangen door een nieuwe
participatiewet.
- De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. De aanspraken op
- Huishoudelijke hulp worden 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 2014 beëindigd.
De gemeente wordt geheel verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van
ondersteuning, begeleiding en verzorging.
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 het toewijding en inzet in het
afgelopen jaar.
Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag.

Klaas Groen, voorzitter

1. 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 gemeenten 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 cliënt is daarbij leidend.
2. Samenstelling en werkwijze van de Wmo-raad Oisterwijk in 2013.
2.1 De Wmo raad was in 2013 als volgt samengesteld.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
De leden van de Wmo-raad zitten op persoonlijke titel in de raad.
Zij zijn cliënt, mantelzorger, vrijwilliger, deskundige of profesional maar
vertegenwoordigen geen specifieke groepen of organisaties.
2.2.Werkwijze Wmo-raad.
De werkwijze van de Wmo-raad is vastgelegd in de verordening Wmo-Raad Oisterwijk en het
huishoudelijk reglement.
2.3. Visie.
De leden van de Wmo-raad zijn van mening dat iedereen de kans moet krijgen mee te doen
in de samenleving. Een pro-actieve houding van de gemeente is daarbij onontbeerlijk om
aanwezige potentie in de kernen van de gemeente Oisterwijk naar boven te halen, met veel
ruimte voor eigen initiatieven.
3. Vergaderingen
De Wmo-raad vergadert maandelijks.
Op de agenda stonden diverse onderwerpen ter bespreking of advisering.Tijdens de
vergaderingen hebben ambtenaren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om toelichting te
geven op de beleidsnota’s en konden de Wmo-raadsleden vragen stellen.
3.1. Belangrijke onderwerpen van overleg.
Binnen de Wmo-raad Oisterwijk zijn in 2013 een aantal belangrijke thema’s besproken:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
3.2 Uitnodiging externe gasten.
………………. hebben op uitnodiging van de Wmo-raad in
de vergadering van een presentatie gegeven over ……………………..
4. Bijeenkomsten.
Verschillende leden van de Wmo-raad hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond zoals:
1.,
2.
3.
4.
5. Afvaardiging
6. Financiële verslaglegging.
Conform artikel 4 a van het huishoudelijk reglement beheert de ambtelijk secretaris de
financiën, die door de gemeente aan de Wmo-raad zijn toegekend.
Jaarrekening 2013

7. Uitgebrachte adviezen.
In 2013 heeft de Wmo-raad Oisterwijk vijf gevraagde adviezen uitgebracht aan het college
van burgemeester en wethouders.
De uitgebrachte adviezen zijn:
1. Adviesbrief Kadernota Sport en bewegen
2. advies kadernota ‘Begeleiding van AWBZ naar Wmo’ en
3. advies startnotitie ‘Oisterwijk aan Z’
4. advies n.a.v. voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van
de speerpunten uit de nota ‘vertrouwen en verbinden’

