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1. Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Wmo- adviesraad  gemeente Heusden.  

Bij de Wmo-adviesraad zijn begin 2016 3 nieuwe leden gekomen, Arnold Reijnen en 

Jan van Loon. Het derde nieuwe lid heeft helaas na korte tijd afscheid moeten nemen 

i.v.m. ernstige ziekte.  

Gerard de Bot heeft afscheid genomen van de adviesraad. Eveneens hebben wij 

afscheid moeten nemen van onze vaste notuliste, beschikbaar gesteld door de 

gemeente: Bianca Smit. Nadat onze secretaris enige maanden heeft genotuleerd is de 

gemeente akkoord gegaan met het aantrekken van een externe notuliste: Ria 

Gijselhart. Het bleek namelijk geen ideale oplossing als secretaris te moeten 

notuleren en deelnemen aan de vergadering.  

Wij kijken gezamenlijk terug op een jaar waarin zeer prettig en succesvol vergaderd 

is. Mede door deze vergaderingen hebben we de nodige kennis opgedaan voor het 

geven van verantwoorde adviezen aan de gemeente. 

Onze adviezen hadden dit jaar betrekking op leerlingenvervoer, cliëntenparticipatie 

sociaal domein. Over het jaarverslag van de vertrouwenspersoon hebben we een 

oordeel gegeven. 

Ook werd door de ambtenaren de brief aan ons ter beoordeling gestuurd die de 

klanten van de Wmo kregen over de veranderingen bij hulp bij het huishouden. 

Deze manier van werken wordt door ons erg op prijs gesteld omdat wij dan van te 

voren kunnen aangeven als iets niet duidelijk omschreven is en dit voor verzending 

aangepast kan worden. 

Wat dat betreft werken wij uitstekend samen met de ambtenaren die steeds bereid 

zijn tijdens onze vergaderingen toelichting op stukken te komen geven. 

Het gesprek met de wethouder dat 2x per jaar met de volledige adviesraad plaats 

vindt levert ons veel informatie op en als er vragen zijn die niet tijdens het gesprek 

kunnen worden beantwoord worden deze na afloop van de vergadering zo spoedig 

mogelijk schriftelijk gegeven. 

Hierna kunt u lezen wat de adviesraad in 2016 heeft gedaan en u kunt ook alles 

nalezen op onze website: wmoadviesraadheusden.nl 

 

Jeanne Verheij, 

Voorzitter Wmo-adviesraad Heusden  



2. Samenstelling en mutaties 

Op 1 januari 2016 bestond de Wmo-adviesraad uit: 

- Jeanne Verheij, voorzitter 

- Petra Hoos, vicevoorzitter 

- Paul van Wijk, secretaris 

- Hans Couwenberg 

- Gerard de Bot 

- Ria de Folter 

In de loop van 2016 kwamen Arnold Reijnen en Jan van Loon de raad versterken. 
Gerard de Bot nam afscheid. 
 
De raad vergaderde in 2016 12x, steeds in het voormalige gemeentehuis in Drunen. 
 

3. Werkzaamheden 
 
De werkzaamheden van de Wmo-adviesraad kunnen worden opgedeeld in: 

- Contacten met gemeentebestuur en ambtenaren 
o Steeds vaker komen problematieken in een vroeg stadium op tafel, al 

voordat nieuw beleid wordt geformuleerd en er om een officieel advies 
wordt gevraagd. Dit vaak op uitnodiging van de Wmo-adviesraad maar 
ook, en steeds vaker, op verzoek van de gemeente   

- Advisering, gevraagd en ongevraagd 
- Contacten achterban 
- Externe activiteiten 

 
Contacten met gemeentebestuur en ambtenaren 
Maart/april:  
Vanuit de gemeente worden we geïnformeerd over de op handen zijnde nieuwe 
jeugdnota. Ook licht de gemeente het onderwerp ‘leerlingenvervoer’ nader toe, dit 
i.v.m. een ophanden zijnde nieuwe aanbesteding 
Mei/Juni 
De toegestuurde concept-jeugdnota wordt door ons van commentaar voorzien 
Juni 
Uitvoerig wordt gesproken en zijn meningen uitgewisseld over het onderwerp HbH 
(Hulp bij het Huishouden). Dit onder andere naar aanleiding van juridische 
uitspraken.  
De Wmo-adviesraad spreekt zich daarbij sterk uit voor het laten voeren van 
keukentafelgesprekken door een mandaatmedewerker van Bijeen. 
We worden ook betrokken bij de teksten van de door de gemeente verstuurde 
brieven aan de gebruikers van HbH. 
 



Oktober: 
Bespreking met de gemeente over haar plannen op hoofdlijnen voor een deels 
nieuwe invulling van HbH. 
Toelichting door de gemeente op de conceptverordening Jeugdhulp en Wmo2017 
Toelichting jaarverslag van en door de vertrouwenspersoon dhr. B. Hagoort 
 
Adviezen: 
 
Gevraagd:  
Januari: cliëntparticipatie in het Sociale Domein. Na overleg met wethouder Mulder is 
voorgesteld om een van onze leden op te nemen in de Participatieraad Sociaal 
Domein van Baanbrekers. Uiteindelijk is deze aanvraag afgewezen onder meer  
omdat die raad alleen mag bestaan uit cliënten van Baanbrekers. Tevens zag de 
Participatieraad Sociaal Domein Baanbrekers nog geen meerwaarde in een 
structurele vertegenwoordiging van een lid van de Wmo-adviesraad van de gemeente 
Heusden in de Participatieraad. Incidentele samenwerking werd voorgesteld. 
April: cliëntervaringsonderzoek. Enkele wijzigingen in de vragenlijsten werden 
voorgesteld. 
Oktober: bespreking van en advies over de  “Verordening Wmo en Jeugd 2017”. 
November: jaarverslag vertrouwenspersoon.  
 
Ongevraagd:  
Maart: ontbreken van de  secretariële ondersteuning met het verzoek dit op te 
lossen. 
Oktober: in het reguliere gesprek met de wethouder is aangegeven dat de organisatie 
rond de Dementievriendelijke Gemeente stroef verloopt met het verzoek aan de 
wethouder hier actie in te ondernemen. Hierop is zeer positief gereageerd. 
 
Vertegenwoordiging van de WMO-adviesraad in de (nieuwe) participatieraad: samen 
met de wethouder zijn we van mening dat vertegenwoordiging een zeer goede zaak 
zou zijn. Besloten wordt dit  middels een brief vanuit de gemeente kenbaar te maken 
 
Contacten achterban 
De adviesraad heeft regelmatig contacten met de achterban, deels door een 
rechtstreekse vertegenwoordiging binnen de raad, deels specifiek naar aanleiding van 
geconstateerde problemen en/of adviesaanvragen. Desondanks is dit jaar een begin 
gemaakt om te komen tot meer structurele contacten met de achterban. Dit o.a. 
door het opzetten van het project “Wmo-ar meer proactief” 
 
Externe activiteiten: 
   

- In september is er een gesprek van de volledige Wmo-adviesraad geweest met 
Woonveste naar aanleiding van een brief onzerzijds met vragen over het 
toewijzingsbeleid t.a.v. mensen met een indicatie. 



- Een van onze leden is betrokken geweest bij het aanbestedingstraject voor een 
nieuwe aanbieder van hulpmiddelen. 

- Naar aanleiding van een gesprek met wethouder Mulder is er, mede door 
inspanningen van enkele leden, een verbeterde structuur gekomen binnen de 
werkgroep Dementievriendelijke Gemeente (DVG). 

- Regelmatig informatie inwinnen bij de achterban. 
- Ook worden de nieuwsbrieven van de Koepel Sociaal domein bestudeerd en 

besproken 
 
Er is regelmatig contact en overleg geweest met de volgende organisaties: 

- Bijeen, gesprekken met de manager 
- B&W, overleg met de wethouder Wmo (2x) 
- Diverse ambtenaren gemeente Heusden  
- Alzheimer café 
- Kerngroep Dementievriendelijke Gemeente (DVG), structureel  

vertegenwoordigd door twee personen van de Wmo-adviesraad en betrokken 
bij verschillende activiteiten zoals pr, organisatie Turks theehuis, ontwikkelen 
van informatiekoffers over dementie en het vermarkten van bestaande thema-
koffers voor mensen met dementie in de bibliotheken in Drunen en Vlijmen, 
ontwikkelen scholenproject i.s.m. Modus, communiceren DVG-kalender bij 
ouderenverenigingen”.  

- Vertrouwenspersoon gemeente Heusden 
 
Verdere activiteiten en aanwezigheid bij: 
 
Januari:  

- Vergadering Meierij-gemeenten St. Oedenrode over hulpmiddelenvoorziening 
- Opening wijkwinkel en Bijeen Oudheusden 
- Schakelring over toekomst St. Antonius Heusden 
- Bibliotheek Drunen i.v.m. informatie / samenwerking over dementie. 
- Bibliotheek Werkendam: werkbezoek over themakoffers over dementie  
- Gemeentehuis over Transities 
- Gesprekken met nieuwe kandidaat lid Wmo-ar 

Februari: 
- Gesprek afscheid lid Wmo-ar 
- Gemeentehuis Vlijmen over Bijeen en Transities 
- Europese aanbesteding hulpmiddelen Wmo  
- Gemeentehuis Vlijmen: welkom aan tafel 
- Dromen. Doen. Heusdendag 

Maart: 
- Extra raadsvergadering kleinschalige opvang asielzoekers 

Mei: 
- Bijeenkomst vluchtelingenopvang Drunen 
- Raadsvergadering vluchtelingenopvang 



- Vergadering Europese aanbesteding hulpmiddelen Wmo Den Bosch 
- Certificering zorgboerderij Giersbergen 

September: 
Activiteiten bijgewoond in het kader van Alzheimerweek zoals 

- Voorlichtingsfilm in Ouderensociëteit Heusden;  
- Voorlichtingsbijeenkomst voor migranten in Oudheusden;  
- Dementieproject in Bibliotheek Vlijmen;  
- Informatiebijeenkomst in Sint Janshof /ontmoetingscentrum De Hop in 

Vlijmen;  
- Voorlichtingsbijeenkomst voor migranten in De Stulp in Drunen; 
- Voorlichtingsfilm in De Hunenhof in Drunen;  
- Bijeenkomst Mariënkroon   
- Bijeenkomst Schakelring: de Leest Waalwijk: hoe verder in de toekomst 

Oktober: 
- Die Heygrave: bijeenkomst dagbesteding 
- Oriënterend gesprek Baanbrekers 
- Voorlichtingsavond Dementie voor Turkse migranten moskee Drunen  

November: 
- Bijeenkomst de Zonnebloem Heesbeen 
- Bijeenkomst “St. Antonius ambitie 2020” 
- Evaluatie voorlichtingsavond Dementie voor Turkse migranten met Turkse 

gemeenschap 
- Bijeenkomst vluchtelingen Schakel Oudheusden 
- Bijeenkomst over dagbesteding Drunen 

December: 
- Extra overleg over DVG met wethouder Mulder 
- Krachtig platform Eindhoven:” je staat er niet alleen voor” 

 
In 2016 is onze nieuwe website in de lucht gekomen www.adviesraadheusden.nl met 
het bijbehorende e-mail adres info@wmoadviesraadheusden.nl.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adviesraadheusden.nl/
mailto:info@wmoadviesraadheusden.nl


 
 

4. Financiën 
 

 Jaarrekening 2016    

 Inkomsten   Uitgaven   

 Budget 2016            € 7.200,00  Vacatiegelden 2015  € 4.680,00  

     Reiskosten  €      48,74  

     Verg. print-,papierkosten  €    350,00  

     Deskundigheidsbevordering            

     
Contributie Koepel Sociaal 
Domein 

 €    150,00  

     Representatie  €      83,80  

     Website Wmo-ar   €    233,47  

     Niet besteed   € 1.653,99  

         

   € 7200,00     € 7200,00 

         

 
 
5. Vooruitblik 

 
De samenwerking tussen Wmo-adviesraad en de gemeente Heusden heeft zich 
zodanig verder ontwikkeld dat ambtenaren bij herhaling al in het voortraject 
aanwezig zijn voor overleg. Wij begrijpen dat dit, o.a. door tijdsdruk, niet altijd 
mogelijk is maar bij ons is er het vertrouwen dat deze informatie-inspanning van de 
gemeenteambtenaren er ook in de toekomst zal zijn. 
 
Alleen kunnen we veel, maar samen kunnen we meer. 
 
 

6. Tenslotte 
 
Wij zijn ons er zeer van bewust dat binnen het Sociale Domein, ook in de gemeente 
Heusden, gezien alle veranderingen niet alles feilloos zal en kan verlopen.  
De hele uitvoering is mensenwerk. 
Als Wmo-adviesraad van de gemeente Heusden zullen wij alles doen wat binnen onze 
mogelijkheden ligt om alert te reageren op voorgestelde wijzigingen in het Wmo- 
beleid. 
 
DE MENSELIJKE MAAT MOET LEIDEND ZIJN  
 
 


