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Staand van links naar rechts:
Peter Ofwegen, Petra Hoos, Paul van Wijk, Hans Couwenberg, Annelies van Sluisveld en
Hans van Drunen
Zittend van links naar rechts:
Henriëtte Theunisse, Anne Willem van den Bosch, Jeanne Verheij en Christ Cooymans
Op de foto ontbreekt Martha Pepels
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1. Profiel
De WMO-adviesraad van de gemeente Heusden heeft als opdracht het college van B&W,
gevraagd dan wel ongevraagd, te adviseren over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO).
2. Voorwoord van de voorzitter
Het maken van een jaarverslag is in de eerste plaats bedoeld om verantwoording af te
leggen aan onze opdrachtgever, het College van B&W van de gemeente Heusden.
Evenals vorig jaar zullen wij ons jaarverslag aan de gemeenteraadsleden aanbieden en
tevens nu ook zorgen voor plaatsing op de website van de gemeente onder het kopje van de
WMO-adviesraad.
In de tweede plaats willen wij graag stil staan bij de vraag of ons werk voldoende heeft
opgeleverd en wat wij nog moeten nog doen om dit te verbeteren.
Martha Pepels heeft in december 2011 een ernstig verkeersongeluk gehad en als gevolg
daarvan heeft zij het hele jaar niet deel kunnen nemen aan de activiteiten van de WMOadviesraad. Michel van Stiphout heeft zijn werkzaamheden voor de WMO-adviesraad in mei
neergelegd. Marianne de Jongh-Lach de Bère heeft om persoonlijk redenen de WMOadviesraad verlaten. In november zijn vier nieuwe leden toegetreden: Henriëtte Theunisse,
Peter Ofwegen, Annelies van Sluisveld en Petra Hoos. De laatste is in november tot
vicevoorzitter van de WMO-adviesraad benoemd.
Wij (en overigens ook de gemeente) zijn op zoek naar hoe wij het beste inhoud kunnen
geven aan onze taak. Wij hebben in het verslagjaar 8 gevraagde adviezen afgegeven.
Er begint tussen de gemeente en de WMO-adviesraad een gesprek te ontstaan over de
uitgebrachte adviezen. Die gesprekken leveren ons inspiratie op voor het uitbrengen van
volgende adviezen. Wij werken graag zo proactief mogelijk, maar dat kunnen wij niet alleen.
Dit jaarverslag bevat verder een aantal praktische gegevens zoals de namen van de leden
van de WMO-adviesraad, een lijst van de afgegeven adviezen en informatie over de
relevante lokale regelingen.
In december hebben wij met de WMO-adviesraad van Waalwijk en de WMO-adviesraad i.o.
van Loon op Zand afgesproken in 2013 de mogelijkheden van samenwerking te gaan
onderzoeken.
Wij hopen, nu wij ons jaarverslag via de website van de gemeente openbaar maken, bij te
dragen aan een betere bekendheid van de WMO-adviesraad in de gemeente Heusden en
hopen dat de reacties van zodanige aard zijn dat wij hiermede een bijdrage kunnen leveren
om het WMO beleid van de gemeente Heusden te kunnen verbeteren. In ons jaarverslag van
2013 hopen wij daarvan het bewijs te kunnen leveren.

Jeanne Verheij-Verreijt
Voorzitter WMO-adviesraad Heusden
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3. De Missie
Zeker ook onze kwetsbare mede - Heusdenaren moeten zo goed mogelijk de regie over hun
leven zelf kunnen blijven voeren. Voor zover mogelijk op eigen kracht of, zo nodig, met hulp
uit hun naaste omgeving.
Als dat niet mogelijk is dan dient professionele ondersteuning hen tijdelijk of, als het echt
moet, blijvend te helpen om volwaardig mee te doen.
Ondanks de economische crisis en de hierdoor noodzakelijk geworden beperkingen in de
gemeentefinanciën is het mede onze taak om het evenwicht te bewaken tussen
bezuinigingen en (noodzakelijke) uitgaven.
Hiervoor zullen wij nog nadrukkelijker de gemeente moeten aanspreken als de belangrijkste
gesprekspartner voor wat betreft de WMO.
Alleen samen kunnen wij voorkomen dat mensen tussen de wal en het schip vallen.
Ook zullen wij onze oren open moeten houden voor berichten uit onze verzameling van
grotere en kleinere gemeenschappen, organisaties en bonden. Ook de samenwerking
hiermee kan altijd beter.
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4.Terugblik, Blik en Vooruitblik
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verplicht de gemeente (artikel 11) haar
burgers bij de uitvoering van de WMO te betrekken. Onze gemeente heeft daaraan invulling
gegeven door een WMO-adviesraad in te stellen. De WMO-adviesraad is belast met het
uitbrengen van advies, gevraagd en ongevraagd, aan het College van B&W. Door zitting te
nemen in de WMO-adviesraad hebben wij een verantwoordelijkheid op ons genomen en het
past ons daarover in ieder geval op hoofdlijnen elk jaar opnieuw in ons jaarverslag
verantwoording af te leggen.

De WMO-adviesraad beoogt (binnen het kader van onze missie, zie paragraaf 3) een
positieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van de WMO in de gemeente Heusden en dat
in de ruimste zin van het woord. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. In 2011 heeft de WMOadviesraad een nieuwe start gemaakt met het (verder) opbouwen van goede contacten met
alle betrokkenen bij de uitvoering van de WMO. In het algemeen zijn dat de professionals
werkzaam ten behoeve van de uitvoering van de WMO en de gemeente in het bijzonder. In
2012 zijn wij gestaag op de ingeslagen weg voortgegaan en ervaren wij dat wij in
toenemende mate de spelers en de zaken die er spelen in beeld krijgen. Wij zijn er wat dat
betreft nog lang niet. Ons doel is uiteindelijk dat de spelers en het veld in de loop der tijd tot
in alle hoeken geen geheimen meer voor ons hebben. Wij hopen daarin in 2013 een
wezenlijke volgende stap te kunnen zetten.

Het College heeft zich naar aanleiding van artikel 61 vragen van de VVD-fractie uit de
gemeenteraad uitgelaten over de werkwijze van de WMO-adviesraad.
Naar aanleiding van het Movisie rapport “Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de
AWBZ-transitie”heeft de VVD fractie gevraagd of wij proactief werken. Wij hebben daarop
aangegeven dat wij bij voorkeur proactief zouden willen werken. In het genoemde rapport
werd ook aangegeven dat in die fase van het proces de meest wezenlijk bijdrage kan worden
geleverd. De WMO-adviesraad kan proactief werken echter niet in alle gevallen waarmaken.
Als bijvoorbeeld de gemeente niet bij de aanvang van een zaak de WMO-adviesraad betrekt,
maar eerst bij de afronding, dan blijft aan de WMO-adviesraad niet veel anders over dan
reactief te adviseren.

In het kader van het klanttevredenheidsonderzoek 2011 is aan de orde gekomen dat de
gebruikers van de WMO maar zeer beperkt op de hoogte zijn van de WMO-adviesraad. Wij
maken ons daarover niet direct zorgen. De WMO-adviesraad is er niet voor de individuele
burger maar voor de beleidsadvisering aan het College. Wij vragen ons dan ook uitdrukkelijk
af of vragen over de WMO-adviesraad wel thuis horen in een klanttevredenheidsonderzoek.
Onze taak is ervoor te zorgen dat wij deugdelijke en bruikbare gevraagde en ongevraagde
adviezen leveren aan het College (die zij als nuttig ervaart). Wij proberen daar achter te
komen door elk advies aan het College te voorzien van de vraag om inhoudelijk op het
advies van ons te reageren. Wij zijn verheugd te mogen ervaren dat daarover in de loop van
2012 een inhoudelijke gedachtewisseling is begonnen. Wil men een oordeel vellen over het
werk van de WMO-adviesraad dan lijkt het een meer aangewezen weg om het College en de
professionals, werkzaam ten behoeve van de uitvoering van de WMO, vragen te stellen over
onze werkzaamheden.
De WMO-adviesraad heeft 8 adviezen uitgebracht in 2012 (zie paragraaf 5). Daarin kunt u
zien dat in toenemende mate de gemeente ons in staat stelt proactief te adviseren. Wij
spreken de verwachting uit dat die ontwikkeling ook in 2013 verder zal gaan.
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Voor 2013 staan naast de reguliere zaken de nodige bijzondere zaken op agenda. Het
allerbelangrijkste is de AWBZ transitie waar hard aan gewerkt zal moeten worden. Verder wil
de gemeente een grondige aanpassing van de verordening realiseren.

Vanuit onze visie blijven we ons best doen om met beide benen in de gemeenschap te staan
en signalen van belang voor de uitvoering van de WMO op te pakken en zo nodig onder de
aandacht van het College te brengen.
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5. Activiteiten en adviezen
Activiteiten van de leden van de WMO-adviesraad in verband met hun functie
17 januari
24 januari
2 februari
8 februari
14 februari
19 februari
6 maart
19 maart
5 april
15 mei
16 mei
21 mei
6 juni
14 juni
25 juni
5 september
5 september
12 september
12 september
13 september
13 september
18 september
29 september
6 oktober
19 oktober
26 oktober
15 november
29 november
7 december
8 december
12 december

13 december

: Rekenkamer onderzoek, Gemeentehuis Vlijmen
: Info WMO, BaLaDe Waalwijk
: Functie Wmo loket, Remise Drunen.
: Wmo gezien vanuit Welzorg, Remise Drunen
: Domotica, thuis en elektronisch en robotica ondersteuning.
Ouderen sociëteit Heusden.
: Wonen voor senioren, Modus, Remise, Drunen.
: Wmo-verslag Rekenkameronderzoek in gemeenteraad, Gemeentehuis
Vlijmen.
: Politieke partij Gemeentebelangen over Wmo, Elshof te Elshout
: Uitleg verandering naam Toon Hermans huis in Inloophuis Toon door Modus,
Caleidoscoop, Nieuwkuijk.
: Vraag naar straatcontact personen, Schakel, Oudheusden
: Verkiezing wijktip en winnar AED apparaat, Schakel, Oudheusden
: Bestuursvergadering, begroting en verandering structuur WML/ISD,
Waalwijk
: Bijeenkomst met Bestuur D66 Heusden, Vlijmen.
: Beleidskader Wmo 2012-2016 in gemeenteraad, Gemeentehuis
Vlijmen.
: Politieke partij Gemeentebelangen
: Overleg met de wethouder en ambtenaren, Gemeentehuis, Vlijmen.
: Lunchbijeenkomst Zonnebloem
: Overleg met Wilfred Timmer van Zorgbelang Brabant Gemeentehuis,
Drunen
: Overhandiging AED, wijktip 1e wens, Schakel, Oudheusden
: Platform Wonen, Welzijn en Zorg, Gemeentehuis, Vlijmen.
: Bijeenkomst bewoners Margrietstraat over aanpassing straat
: Hoogste punt Castellum Oudheusden met gemeente, Woonveste e.d.
: Bijeenkomst van Cello in Rosmalen over de veranderingen in de AWBZ.
: Wijkcoördinator 12½ jaar aanwezig, wijkwinkel, Oudheusden
: Opening voetbalkooi, Oudheusden
: Project preventie inbraak, gemeente Heusden, politie Twern, Woonveste
: Uitleg Alfa Cheque door Wmo loket Waalwijk, Bourgondische Hof,
Waalwijk.
: Informatiebijeenkomst over aanbesteding trapliften, Uden.
: Informatiemiddag AWBZ voor de regio, Den Bosch.
: Informatiemiddag Zorgboerderij Giersbergen, Drunen.
: Bijeenkomst Wmo-adviesraad Waalwijk met vertegenwoordigers
van de Wmo-adviesraad in oprichting Loon op Zand en Wmo-adviesraad,
Heusden.
: Platform Wonen, Welzijn en Zorg. Gemeentehuis, Vlijmen.
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Uitgebrachte adviezen 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rekenkameronderzoek, 22 januari 2012
2e bezuinigingsronde op de individuele voorzieningen WMO, 22 maart 2012
2e bezuinigingsronde op de individuele voorzieningen WMO, 16 april 2012
Beleidskader WMO 2012-2016, 19 mei 2012
KTO 2011, 18 juli 2012
Artikel 61 van de VVD fractie, 10 september 2012
Gehandicaptenparkeerkaart, 12 november 2012
Verordening maatschappelijke ondersteuning, 12 november 2012

Geplande adviesaanvragen van de gemeente in 2013
Adviesvragen WMO-adviesraad 2013

Onderwerp

Besluit Wmo

Evaluatie Wmobeleid

Inhoud

Aanpassen van besluit Wmo naar
aanleiding van aangepaste
verordening (waar in 2012 advies
over is gevraagd)
Evaluatie van Wmo-beleid door
middel van
klanttevredenheidsonderzoek en
eventueel benchmark

Begeleiding en
Vervoer

In samenwerking met gemeenten
regio langstraat verkennen van
vervoersstromen en
begeleidingsactiviteiten (in het
kader van efficiency)

Ontwikkelingen
Transitie
AWBZ/Wmo

De Wmo-adviesraad zal op de
hoogte worden gehouden van
ontwikkelingen rondom de
transitie

Verordening Wmo

Opstellen van een nieuwe
gekantelde verordening (waarin
ook de ontwikkelingen rondom de
transitie in zijn verwerkt)

Wanneer

Besluitvorming /
Uitvoering

Adviesvraag
februari

Mei

Adviesvraag
april

Mei en juni

Kennisgeving
1e helft 2013
(wanneer dit
uitvloeit in
ontwikkeling
van nieuw
beleid, dan zal
ook
adviesvraag
volgen)
Hele jaar
(wanneer dit
uitvloeit in
ontwikkeling
van nieuw
beleid, dan zal
ook
adviesvraag
volgen)

Adviesvraag
4e kwartaal

1e helft 2013

Hele jaar

November en
december
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6. Vergaderingen
De WMO-adviesraad heeft in 2012 tien maal vergaderd. Tweemaal heeft overleg
plaatsgevonden met de verantwoordelijke wethouder. Een maal (in februari) is hij ontvangen
in de vergadering van de WMO-adviesraad. De andere maal (5 september) heeft hij
gesproken met een delegatie van de WMO-adviesraad.
VERGADERSCHEMA WMO-ADVIESRAAD HEUSDEN 2013
DATUM

LOCATIE

RUIMTE

AANVANG

7 januari

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

4 februari

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

4 maart

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

15 april

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

13 mei

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

24 juni

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

26 augustus

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

7 oktober

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

4 november

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

2 december

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur
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7. Financiën
Jaarrekening 2012
De gemeente heeft aan de WMO-adviesraad voor 2012 een budget ter beschikking gesteld
van € 10.000. Van dat bedrag dient op basis van de verordening WMO-adviesraad artikel 8
lid 5 een bedrag van € 2.500 besteed te worden aan deskundigheidsbevordering van de
WMO-adviesraad. De vergoeding voor het bijwonen van een reguliere vergadering is € 60.
Omdat alles digitaal wordt aangeleverd ontvangt een lid € 50 voor kopiëren e.d.. Voor
reiskosten is de vergoeding € 0,19 per km. Reiskosten in verband met de reguliere
vergaderingen worden niet vergoed. De WMO-adviesraad heeft zich aangesloten bij de
Koepel WMO raden. In 2012 bedroeg de contributie € 75.
Inkomsten
Budget 2012

€ 10.000

Uitgaven
Presentiegelden
Reiskosten
Printkosten vergoeding
Deskundigheidsbevordering
Contributie Koepel Wmoraden
Representatie
Niet besteed

€ 10.000
Begroting 2013
Presentiegelden

Aantal
personen
10 personen
3 personen

Regulier overleg
Overleg gemeente
Overige kosten
Printkosten
10 personen
Representatiekosten
Deskundigheidsbevordering
Contributie Koepel Wmoraden
Onvoorzien
Totale begroting

€ 4.860,00
€
38,00
€
379,65
€
945,00
€
75,00
€
98,13
€ 3.604,22
€ 10.000,00

Aantal
vergaderingen
10 keer per jaar
1 keer per jaar

Per
keer
€ 60,00
€ 60,00

Totaal
begroting
€ 6.000,00
€ 180,00

1 keer per jaar

€ 50,00

€ 500,00
€
50,00
€ 1.000,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 8.000,00

Toelichting op de begroting
In het kader van de bezuinigingen heeft de gemeente voor 2013 de in de Verordening WMOadviesraad in artikel 8 lid 5 opgenomen voor de WMO-adviesraad beschikbare bijdrage
teruggebracht van € 10.000 naar € 8.000. Met inachtneming daarvan is de begroting
opgesteld. De thema bijeenkomst is geschrapt en de gelden beschikbaar voor de
deskundigheidsbevordering zijn aangepast.
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8. Samenstelling WMO-adviesraad en rooster van aftreden
Samenstelling
Jeanne Verheij - Verreijt, voorzitter (februari 2011*)
Marianne de Jongh –Lach de Bère, vicevoorzitter (februari 2011*- november 2012**)
Anne Willem van den Bosch, secretaris (mei 2011*)
Michel van Stiphout, lid (augustus 2008* - mei 2012**)
Martha Pepels - Voesten, lid (augustus 2008*)
Hans van Drunen, lid (augustus 2008*)
Hans Couwenberg, lid (juni 2010*)
Christ Cooymans, lid (mei 2011*)
Paul van Wijk, lid (mei 2011*)
Petra Hoos, lid (november 2012*) en vicevoorzitter (december 2012*)
Annelies van Sluisveld, lid (november 2012*)
Henriëtte Theunisse, lid (november 2012*)
Peter Ofwegen, lid (november 2012*)
De WMO-adviesraad vergaderingen worden genotuleerd door Mw. Bianca Smit-Koets
(medewerker OWZ).
* maand van aantreden
** maand van aftreden

Rooster van aftreden
Naam
Jeanne Verheij
Hans van Drunen
Petra Hoos
Peter Ofwegen
Henriëtte Theunisse
Paul van Wijk
Hans Couwenberg
Christ Cooymans
Anne Willem van den Bosch
Annelies van Sluisveld

Jaar van
aftreden
2012
2011
2012
2011
2011
2013
2012
2013
2013
2012

1e herbenoeming
tot
2015
2014
2015
2014
2014
2016
2015
2016
2016
2016

2e herbenoeming tot
2019
2018
2019
2018
2018
2020
2019
2020
2020
2020
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9. Relevante lokale regelingen
In verband met de uitvoering van de WMO waren op 1 januari 2012 de volgende regelingen
van kracht:
1. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden
2. Verordening individuele voorzieningen WMO gemeente Heusden
3. Verordening WMO-adviesraad

Het onder 1. genoemde besluit heeft op 29 november 2011 plaats gemaakt voor een nieuw
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden.
De onder 3. genoemde verordening heeft op 19 april 2012 plaatsgemaakt voor de
verordening Wmo-adviesraad 2012.
De gemeente streeft ernaar de genoemde regelingen in 2013 toegankelijk te vermelden op
de gemeentelijke website (www.heusden.nl). De genoemde regelingen zijn te vinden op de
landelijke website van de overheid (www.overheid.nl)
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11. Prestatievelden
De Wmo-adviesraad heeft de WMO prestatievelden onder haar leden verdeeld met de
bedoeling om naast de gezamenlijke algemene verantwoordelijkheid de leden ook een meer
specifieke verantwoordelijkheid te geven.
Verdeling prestatievelden Wmo adviesraad Gemeente Heusden
Prestatieveld
1. Leefbaarheid
Het bevorderen van de sociale samenhang in en
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.
2. Jeugd
Op preventie gerichte ondersteuning aan jeugdigen met
problemen met opgroeien en ondersteuning aan ouders met
problemen met opvoeden.
3. Informatie en advies
Het geven van informatie, advies en cliënten ondersteuning.

4. Mantelzorg en Vrijwilligers
Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

Wmo adviesraad
Hans Couwenberg
Christ Cooymans

Jeanne Verheij-Verreijt
Henriëtte Theunisse

Anne Willem van den Bosch
Christ Cooymans
Paul van Wijk
Hans van Drunen
Annelies van Sluisveld
Peter Ofwegen

5. Participatie
Het bevorderen van de deelname van mensen met een
beperking, een chronisch psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem.

Petra Hoos
Annelies van Sluisveld

6. Individuele voorzieningen
Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een
beperking of een chronisch psychisch probleem en aan
mensen met een psychosociaal probleem i.v.m. zelfstandig
functioneren of deelnemen.

Hans Couwenberg
Paul van Wijk
Anne Willem van den Bosch

7. Maatschappelijke opvang
Het bieden van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang
en huiselijk geweld.
8. Openbare geestelijke gezondheidszorg
Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg
m.u.v. rampen.
9. Verslavingszorg
Het ontwikkelen van een verslavingsbeleid.

10. Gezondheidszorg
Het bevorderen van de volksgezondheid.

Anne Willem van den Bosch
Peter Ofwegen
Petra Hoos
Anne Willem van den Bosch
Henriette Theunisse

Anne Willem van den Bosch
Peter Ofwegen

Paul van Wijk
Hans van Drunen

14

