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1.  VOORWOORD 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 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. Ook in 2017 is er veel tijd geïnvesteerd 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 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 2017 heeft de Wmo-raad de (gemeentelijke) politiek nauw gevolgd en contacten 
onderhouden met de wethouder, de commissie Inwonerszaken en de beleidsambtenaren. 
Wij hebben in dit verband  deelgenomen aan het onderzoek van de Rekenkamer naar hulp 
en ondersteuning in de eigen omgeving en hebben input geleverd voor het Onderzoek 
Overall Rapportage Sociaal Domein. Verder hebben wij adviezen uitgebracht over: 
Beleidsplan Schuld Hulpverlening, Inburgering Nieuwkomers, Wijziging Verzamelverordening 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 (samen met SSPO en Klankbordgroep Wwb) en 
de Wmo-verordening. 
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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 2017 
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. In dit 
verband en niet uitputtend: Beeldvormingsavond Jeugdhulp en Basisstructuur, 
Minisymposium in het kader van “Dementie vriendelijke gemeente”, Thema-avond VHVO 
‘Hoe nu verder in de zorg’, Beleidsdag Sociaal Domein (o.m. inzicht krijgen in de actuele 
maatschappelijke kwesties die op de burgers en de gemeenten afkomen), Omgaan met 
mensen met verward gedrag (mensen met dementie en psychische kwetsbaarheid blijven 
langer thuiswonen). Verder heeft de Wmo-raad er in 2017, samen met de gemeente, een 
sociaal diner georganiseerd voor psychisch kwetsbare inwoners van Oisterwijk. Bij de 
organisatie van dit diner zijn ook ervaringsdeskundigen (Het Kiemuur), Mentorhulp en 
ContourdeTwern, betrokken.  

De beleidsterreinen binnen het sociale domein hangen nauw met elkaar samen. Het college 
van B&W heeft daarom steeds meer behoefte aan integrale adviezen, rekening houdend met 
de effecten van de maatregelen op alle beleidsterreien. De Wmo-raad, de SSPO en de 
Klankbordgroep Wwb hebben daarom in 2017 een samenwerkingsmodel ontwikkeld waarbij 
de (niet vrijblijvende) samenwerking verder vorm gegeven kan worden. De bedoeling is dat 
de bovengenoemde adviesraden vanaf 1 maart 2018 hun advieswerkzaamheden gaan 
bundelen.  

In 2017 is er een aantal malen overleg geweest met de adviesraden in de regio Hart van 
Brabant. Dit overleg is van belang omdat de raden in toenemende mate te maken krijgen 
met beleidsvoorbereiding die op regionaal niveau zal plaatsvinden. Gekozen is voor 
uitwisselingsbijeenkomsten waar men van elkaar kan leren en waar gezamenlijk adviezen 
inhoudelijk voorbereid kunnen worden. In 2017 is in regionaal verband een advies 
uitgebracht over de nieuwe regionale Koers Jeugd(hulp). 
 
Eind 2017 heeft de Wmo-raad, samen met de SSPO en de Klankbordgroep Wwb, een 
oproep gedaan aan de politieke partijen in de gemeente Oisterwijk om in hun 
verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan een aantal klemmende problemen in het 
sociale domein.  
 
Tot slot wil ik hierbij alle leden van de Wmo-raad danken voor hun toewijding en inzet in het 
afgelopen jaar. 
 
Krijn in ‘t Veld, voorzitter 
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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 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. ROL VAN DE WMO-RAAD OP HOOFDLIJNEN 
De Wmo-raad bestaat uit acht deskundige en onafhankelijke leden en heeft tot taak het 
college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over haar beleidsvoornemens en 
uitvoeringsplannen op het terrein van de Wmo. Daarbij kiest de Wmo-raad voor een pro-
actieve aanpak zoals het actief ophalen van informatie bij partijen. De beleidsterreinen 
binnen het sociale domein hangen nauw met elkaar samen. Het college van B&W heeft 
daarom steeds meer behoefte aan integrale adviezen, rekening houdend met de effecten 
van de maatregelen op alle beleidsterreien.  

 
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.  
 
 
5. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
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 2017 heeft de Wmo-raad  tijdens een beleidsdag de samenwerking met de 
SSPO en de Klankbordgroep Wwb besproken. Dit heeft geleid tot het eerder genoemde  
samenwerkingsmodel tussen de Wmo-raad, SSPO en Klankbordgroep Wwb. Tijdens de 
beleidsdag is ook de manier waarop we willen samensamenwerken met participatieraden in 
Hart van Brabant verband verder uitgewerkt. Een belangrijk onderwerp in de beleidsdag was 
het thema Impact van beleid’. Aan de orde is verder o.m. geweest het onderscheid tussen de 
‘vinkjescultuur’ en het kijken naar de impact van beleid. Niet alles is te meten, sommige 
zaken zullen ook via een kwalitatieve methode bekeken moeten worden.    
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6. SAMENSTELLING IN 2017 
In 2017 hebben zich binnen de Wmo-raad geen personele wisselingen voorgedaan. 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. 
! Krijn in ’t Veld     voorzitter  
! Leo Versteeg     secretaris 
! Jan Schmitz   penningmeester 
! Ria Stam    lid 
! Wilma Weren   lid  
! 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. 
 
 
7. VERDELING AANDACHTSVELDEN 
De Wmo-raad heeft in 2017 gewerkt aan de hand van de onderstaande aandachtsgebieden 
Deze aandachtsgebieden zijn 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.  
 
! 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. 
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8. OVERIGE SPEERPUNTEN EN VOORNEMENS 
! Politiek volgen: Dit betreft met name de commissie Inwonerszaken, eventueel ook de 

gemeenteraad. Periodiek bijpraten met de wethouder. Daarnaast zullen we, in het kader 
van de gemeenteraadsverkiezingen, blijven werken aan het krijgen van exposure voor 
onze plannen. Dit zullen we doen door:  

a) Kennis te nemen van de kandidatenlijsten en de achtergronden van de 
kandidaten. Bij dit laatste gaat het m.n. om kennis van en inzicht in het sociale 
domein. 

b) Bestuderen van de partijprogramma’s en contacten te leggen met de 
programmacommissies.  

! Sociaal Team volgen: Oisterwijk heeft slechts één Sociaal Team (ST), hun belangrijkste 
taak is 2e-lijnsadvisering en multiproblem gezinnen/personen.  

! Communicatie: Dit blijft een speerpunt. Het gaat daarbij om: 
a) Communicatie tussen bewoners van Oisterwijk en de Wmo-raad. 
b) De communicatie tussen gemeente en haar burgers op het terrein van zorg en 

welzijn. 
! Verder invullling geven aan de (niet vrijblijvende) samenwerking tussen Wmo-raad, SSPO 

en Klankbordgroep Wwb. 
! Verder invulling geven aan de afstemming met de participatieraden in Hart van Brabant 

verband 
 
 
9. FINANCIELE VERSLAGLEGGING – JAARREKENING 2017  
Conform artikel 4a van het huishoudelijk reglement beheert de penningmeester de 
financiën, die door de gemeente aan de Wmo-raad zijn toegekend. 
 
asten Begroot € Realisatie € 
Vacatiegeld Wmo-raadsleden 3.200,00 2.800,00 
Secretariele ondersteuning 5.000,00 4.485,96 
Contributie Koepelraden Wmo 150,00 150,00 
Deskundigheidsbevordering/scholing 1.750,00 2.611,18 
Afscheidsdinertje Wmo-raadsleden 500,00  
PR, website etc. 2.800,00 1,594,19 
Hosting en onderhoud website 350,00  
Onvoorzien 250,00 387,00 
Totaal 14.000,00 12.028,33 
Resultaat  1,972,00 
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10. STAND VAN ZAKEN ACTIVITEITEN IN 2017 
In onderstaand overzicht wordt per aandachtsgebied zichtbaar gemaakt wat er in 2017 van 
de gemaakte plannen gerealiseerd is.  
 
Aandachtsgebied: Mantelzorg, vrijwilligers, kwetsbare ouderen (extramuralisering) 
en basisstructuur (versterken sociale basis): Corine Huijbregts, Ria Stam, Wouter 
Verschuur, Wilma Weren          
 
Te bereiken doelen in 2017 In 2017 zijn de ontwikkelingen op onderstaande onderwerpen actief 

gevolgd. 
! Mogelijkheden voor lokaal bestuur om eigen beleid te voeren. 
! Rol sociaal team, hoe wordt de verbinding gelegd met formele en 

informele hulpverleners. 
! Verbinding tussen professionals en basisstructuur, welke rol 

neemt de gemeente hierin en hoe ziet de ondersteuning van de 
gemeente naar de basisstructuur eruit. 

Bijzondere aspecten Kwetsbare ouderen: 
! Extramuralisering zorg, eenzaamheid, dagbesteding. 
! Heldere communicatie met name in cliënten ondersteuning. 
! Ondersteuner meer betrekken. 
! Dagbesteding kwetsbare ouderen. 
! Preventiemaatregelen volgen (oplossingen in basisstructuur 

creëren). 
! Volgen van toegekende maatwerkvoorzieningen ook ‘out of the 

box’ voorzieningen. 
! Volgen van regionale opzet medezeggenschap. 
! Volgen van aanstellen onafhankelijk deskundige. 
 
Vrijwilligers, mantelzorg: 
! Voldoende aandacht voor opleidingsmogelijkheden, inzetten van 

competenties. 
! Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten.  
! Respijtzorg. 

 
Sociaal team: 
! Bekendheid voor burgers bij welke hulpvraag en waar. 
! Verhoudingen; dementieconsulent, case manager en sociaal 

team. 
! Doorontwikkelen sociaal team. 

 
Versterken sociale basis: 
! Samenhang en binding met sociaal team. 
! Aanjagende rol gemeente bij subsidieverstrekking en inkoop. 
! Samenwerking huisartsen. 
! Pilots volgen. 
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Stand van zaken ! Alle onderwerpen op de aandachtsgebieden hebben we gevolgd. 
! Conclusie is dat er weinig voortgang, veranderingen op te merken 

zijn. 
! We blijven alle punten actief volgen in 2018 en proberen nog 

concreter onze aandachtspunten te gaan volgen door nog 
duidelijker de aandachtsgebieden te verdelen. 

! Kwetsbare ouderen: Ria en Corine 
! Vrijwilligers, mantelzorg: Wouter en Wilma en Ria. 
! Versterken sociale basis: Wouter en Wilma 
! Sociaal Team (OTO): Wouter en Corine 

 

Aandachtsgebied: Maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van mensen met          
psychische/psychiatrische problematiek, verslaafden, dak- en thuislozen en verwarde 
personen: Krijn in ’t Veld, Pieternel Ermen 

Onderwerp  Doelen en doelgroepen 
Alle inwoners met een beperking, chronische, psychische of 
psychosociale problemen krijgen ondersteuning, zodat ze zo lang 
mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen en mee 
kunnen blijven doen in de samenleving. Als dit niet meer lukt op eigen 
kracht of met ondersteuning uit de omgeving, kan er aanvullend een 
maatwerkvoorziening ingezet worden. Dit kan een hulpmiddel zijn, 
huishoudelijke ondersteuning, of arbeidsmatige dagbesteding 
(begeleiding, daginvulling of respijtzorg), of zelfs een alternatieve 
maatwerkvoorziening als zogenaamde ‘out-of the-box’ oplossing. 
 
Toelichting 
Een belangrijk aandachtsgebied voor de Wmo-raad is de 
maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare mensen met 
psychische en psychiatrische problematiek c.q. psychisch kwetsbare 
mensen. Hierbij geldt het uitgangspunt dat maatschappelijke 
ondersteuning binnen de gemeente Oisterwijk kwetsbare burgers de 
ondersteuning biedt die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen en mee te kunnen doen in de samenleving. 
Deze maatschappelijke ondersteuning wordt ingezet wanneer 
zelfstandig functioneren minder of niet meer lukt en de eigen kracht of 
hulp vanuit de sociale omgeving ontoereikend wordt. Gemeente 
Oisterwijk en Wmo-raad vragen zich af of de huidige maatschappelijke 
ondersteuning aan de groep psychisch kwetsbare voldoende antwoord 
geeft op de vragen en behoefte van deze mensen.  
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Te bereiken doelen in 2017 Plan van aanpak & activiteiten  
Constatering: we missen een concreet beeld van de hier bedoelde 
doelgroepen kwetsbare mensen in Oisterwijk. Om hoeveel personen 
gaat het, van welke categorieën, waar houden zij zich op, wie 
bekommert zich al om hen en is dat toereikend?  
Stap 1:  
Inventarisatie: om welke groepen gaat het, hoeveel personen? Welke 
voorzieningen zijn er; formeel en informeel? Welke 
voorzieningenstructuur is er (netwerk?), hoe loopt de afstemming, is er 
sprake van overlap en/of lacunes?  
Stap 2: 
Uitvoeringsplan: gemeenten binnen de Regionale Samenwerking Hart 
van Brabant maken samen een uitvoeringsplan. Hoe ver staat het 
daarmee? Wat is de doorlooptijd, procedure? Kunnen wij 
meelezen/inbreng hebben? Regierol gemeente Oisterwijk?  
Stap 3:  
Verkennende gesprekken: binnen de Wmo-raad (18 januari 2017) 
brainstorm: welke organisaties en contactpersonen kennen we? 
Daarna gesprekken met verantwoordelijke ambtenaar en gezamenlijke 
acties om bovenbedoeld beeld van de situatie in Oisterwijk te krijgen. 

Bijzondere aspecten Er is in dit traject actief samengewerkt met ervaringsdeskundigen (het 
Kiemuur, Mentorhulp Oisterwijk en ContourdeTwern). Verder zijn we 
gefaciliteerd door de gemeente Oisterwijk, o.m. door middel van 
ondersteuning door bureau Queste. Ook is er samengewerkt met de 
Will Hawkings Foundation. De WHF zet direct in op contact met 
kwetsbare mensen en genereert met hen creativiteit. Ze helpen 
mensen met verslaving en of psychische problemen overeind met 
muziek en theater. Omgekeerd, door de vele contacten in de 
samenleving, leiden de activiteiten tot wederzijds begrip en opheffing 
van stigma voor individu en maatschappij. 

Stand van zaken De Wmo-raad heeft de afgelopen periode het aanbod van 
uiteenlopende voorzieningen en organisaties op dit terrein in beeld 
gebracht, zowel in Oisterwijk als in Tilburg (Tilburg is 
centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang, hulp aan dak- en 
thuislozen en verslaafden). Dit is gedaan door een eigen inventarisatie 
(desresearch) en het samen met de gemeente uitzetten van een 
enquête onder aanbieders van wonen, zorg en vrijetijdsbesteding. 
In het verlengde is het plan gerealiseerd om, samen met de 
gemeente, inzicht te krijgen in de behoeften, vragen en wensen van 
de groep psychisch kwetsbare burgers in de gemeente Oisterwijk, dit 
vooral met betrekking tot dagbesteding en vrijwilligerswerk. Daarnaast 
waren wij benieuwd of er ook andere thema’s spelen die deze groep 
kwetsbare burgers belangrijk vindt. De Wmo-raad en gemeente 
Oisterwijk vond dat deze wensen het beste geïnventariseerd konden 
worden door het organiseren van een aantrekkelijke en gepaste 
bijeenkomst voor deze groep en eventueel hun directe omgeving. De 
Wmo-raad Oisterwijk en de gemeente hebben daarom het initiatief 
genomen om, onder leiding van bureau Queste samen met 
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ervaringsdeskundigen (Het Kiemuur), Mentorhulp Oisterwijk en 
Contourdetwern een sociaal diner te organiseren. Voor dit sociaal 
diner zijn mensen uitgenodigd die al stappen hebben gezet richting 
dagactiviteiten of vrijwilligerswerk en hun talenten verder willen 
ontdekken en inzetten. Dit sociaal diner heeft plaatsgevonden op 27-
10-2017.  
 
Het doel van dit sociale diner was: 
! Ontmoeting. 
! Uitwisseling van ervaringen (wat heeft de deelnemers geholpen 

op hun weg naar participatie binnen de dagbesteding en 
vrijwilligerswerk?). 

! Zichtbaar maken van de talenten en mogelijkheden van de 
deelnemers (psychisch kwetsbare mensen zijn ook mensen met 
mogelijkheden). 

! tips en aanbevelingen voor de gemeente en maatschappelijke 
organisaties aan de hand van de ervaringen van de deelnemers 
met dagbesteding, vrijwilligerswerk en inzet van hun talenten. 

 
In het verlengde van dit sociaal diner zijn de volgende acties 
gerealiseerd:  
1) Het resultaat (aanbevelingen en tips) van de bijeenkomst zijn 

gepresenteerd aan de gemeente en maatschappelijke 
organisaties. 

2) Benadrukt is het belang van structurele samenwerking tussen de 
maatschappelijke organisaties, de ervaringsdeskundigen en de 
gemeente met betrekking tot zorg, welzijn en participatie van 
(psychisch) kwetsbare mensen in Oisterwijk en Moergestel.  

3) Er wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd waarin het 
aanbod van maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven e.d. 
voor (psychisch) kwetsbare mensen aan hen wordt 
gepresenteerd. 

4) Er vindt een reflectie plaats op de mogelijke regierol gemeente. 
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Aandachtsgebied: Jeugdbeleid en Jeugdzorg: Jan Schmitz en Leo Versteeg 

 Uitgangspunt De Wmo-raad adviseert vooral energie en tijd te investeren in 
preventieve activiteiten voor de jeugd, de inzet voor proffesioneel 
jongerenwerk (nu 1,25 fte) te vergroten en niet uitsluitend te benutten 
voor de 10% risicojongeren. Te bereiken doelen in 2017. 

Doelen ! Meer ontwikkelingskansen voor kinderen realiseren. 
! Een doorgaande ontwikkelingslijn bieden. 
! Een sluitend aanbod van voorzieningn realiseren. 
! Bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. 
! Vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren. 
! Versterken van het opvoedkundige klimaat in wijken, (brede) 

scholen, kinderopvang en peuterspeel-(groepen)zalen. 
Bijzondere aspecten Inhoud/boodschap: 

! Wat zijn de ervaringen van jongeren? Wat zijn de ervaringen van 
ouder en organisaties?  

! Welke voorzieningen zijn/worden afgebouwd waardoor 
toegankelijkheid beperkt wordt c.q. verdwijnen? Wat zijn de 
effecten/risico’s? Zijn er alternatieven c.q. nieuwe initiatieven? 

! Meer aandacht voor preventie genereren.  
Werkwijze We hebben ons op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken 

door middel van bezoeken aan scholen en wijkcentra, gesprekken met 
ambtenaren, begeleiders, hulpverleners, organsiatie die in Oisterwijk 
actief zijn binnen deze leeftijdscategorie (0-23 jaar) alsmede het 
bijwonen van bijeenkomsten over het thema kinderen en jeugd.  

Effecten In het afgelopen jaar, 2017, hebben we tijdens onze zoektocht naar de 
stand van zaken betreffende de jeugd van onze gemeente, 
gesprekken gevoerd met ‘stakeholders’.  
We hebben geconcludeerd dat, als er zich geen problemen voordoen, 
er weinig zicht bestaat op individuele- en groepsontwikkelingen. 
Hierdoor is het voor ons bijna onmogelijk gebleken om zicht te krijgen 
op een al dan niet preventie beleid. 
Daarnaast hebben we de vele (beleids)stukken bestudeerd.  
Met de nieuwe Koers Jeugdhulp ligt er een document waarvan de 
lokale invulling zich nog zal moeten bewijzen. Hierbij zal onze 
aandacht nadrukkelijk liggen op preventie en vroegsignalering. 

 
 



Jaarverslag 2017 Wmo-raad Oisterwijk                                                                                                            Pagina 11 van 12 
 

Aandachtsgebied: vluchtelingen, nieuwkomers (vergunninghouders) en kwetsbare 
allochtone burgers: Wilma Weren, Jan Schmitz en Pieternel Ermen           
 
Te bereiken doelen in 2017 ! Ons netwerk met hulpverleners en instanties verder uitbreiden en 

bestendigen.  
! Onderzoeken of nieuwkomers en kwetsbare allochtonen de zorg 

krijgen die nodig is, dat wil zeggen de zorg die voor iedereen 
toegankelijk is en in financiële zin acceptabel is. 

! Nagaan welke behoeften en wensen leven bij de mensen in 
kwestie. 

! Nagaan welke groepen of situaties om extra aandacht vragen. 
! Nagaan hoe de samenstelling van ‘toekomstige’ 

vergunninghouders is en welke maatregelen genomen worden 
voor/in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, basis- en 
vervolgonderwijs. 

! Nagaan of er voldoende effectief aanbod is op het terrein van 
taalontwikkeling en inburgering, c.q. of dit is toegespitst op de 
diverse leeftijdsgroepen. 

! Inventarisatie van knelpunten bij gemeente en instanties en 
nagaan of/zo ja welke resultaatgerichte beleidsmaatregelen 
vervolgens ingezet worden. 

! Nagaan hoe de deelname is van vertegenwoordigers van de 
doelgroepen aan overleggremia in de gemeente Oisterwijk. 

Bijzondere aspecten ! Met Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen Midden-Brabant 
gesproken over opleidingskansen en problemen inburgering/ 
participatie. Begeleiding vanuit SNV is beperkt in tijd (1 jaar) en 
qua inzet. De mensen zijn dan nog lang niet toe aan volledige 
zelfredzaamheid. 

! Diverse gesprekken gevoerd met ambtenaar Participatie over 
beleid. Oisterwijks beleid ten aanzien van nieuwkomers was er 
nog niet, de zorg voor nieuwkomers is verdeeld over diverse 
ambtenaren, die elk hun eigen stukje verzorgen, zonder dat 
iemand het totaaloverzicht heeft en/of regie voert, is onze indruk. 

! Gemeente heeft geen zicht meer op de (resultaten van) 
inburgerings- en taalcursussen, wil dit wel terug halen. 

! Reiskosten naar inburgeringsopleiding in Tilburg worden niet 
vergoed door gemeente. Wat doet Charitas? 

! Alle vergunninghouders belanden in de bijstand en blijven daar 
jaren in, onder andere vanwege verbod op betaald werk zolang zij 
nog op school zitten en de taal onvoldoende beheersen.  

! Zonder aanvullende zorg en aandacht blijven zij lange tijd in de 
bijstand en aanspraak maken op allerlei zorgvoorzieningen. 

! Aanwezig bij uitreiking participatie-certificaat. Dit traject vindt (te?) 
vroeg in het traject plaats. 

! Aanwezig bij Taalcafé (in de bibliotheek) en bij 
ontmoetingsactiviteiten in de wijken.  

! Contacten met individuele nieuwkomers en allochtone burgers. 



Jaarverslag 2017 Wmo-raad Oisterwijk                                                                                                            Pagina 12 van 12 
 

	

Stand van zaken Beleid is (regionaal/ lokaal) nog in ontwikkeling. In diverse omliggende 
gemeenten is al een beleidsplan op maat. Gemeente Oisterwijk is nu 
bezig een beleidsplan in de steigers te zetten? 
Ondertussen komen ons nieuwe initiatieven ter ore, onder andere 
oprichting van een Taalschool. SKN wil een onderzoek laten 
uitvoeren; hierover houden we contact met Rinus den Boer. 
Gemeente maakt gebruik van WSD voor arbeidstoeleiding. Als 
tegenprestatie wordt van vergunninghouders verwacht dat zij 
vrijwilligerswerk doen, in principe via ContourdeTwern. Óók als die 
geen passend vrijwilligerswerk kunnen bieden.  
We hebben ons tot nu toe gericht op de situatie rondom nieuwkomers 
(vergunninghouders) en nog nauwelijks op de mogelijke problematiek 
van mensen met een niet-westerse achtergrond die al langer in 
Oisterwijk leven.  

 
 

11. VOORUITBLIK 2018 
Er is, op basis van het Beleidsplan 2017-2018, een geactualiseerd werkplan 2018 opgesteld.   
Zie verder onder punt 8: Overige speerpunten en voornemens. 
 
 
12. UITGEBRACHTE ADVIEZEN IN 2017 
In 2017heeft de Wmo-raad Oisterwijk de volgende adviezen uitgebracht aan het college van 
B&W.  
! advies Wmo-raad over Inburgering nieuwkomers; 
! advies Wmo-raad over Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 
! reactie Wmo-raad op Monitor Sociaal Domein 2016; 
! advies Wmo-raad over Regionale Koers Jeugd(hulp).  

In 2017 heeft de Wmo-raad, samen met de SSPO en de Klankbordgroep Wwb een oproep 
gedaan aan de politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden 
aan een aantal klemmende problemen in het sociale domein, Verder heeft de Wmo-raad 
deelgenomen aan het onderzoek van de Rekenkamer naar hulp en ondersteuning in de 
eigen omgeving 
De volledige tekst van de adviezen en de oproep aan de politieke partijen vindt u op onze 
website http://wmoraadoisterwijk.nl/. 
 


