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Leden van de Wmo-adviesraad

Zittend van links naar rechts:
Henriette Theunisse, Anne Willem van den Bosch, Petra Hoos en Jeanne Verheij
Staand van links naar rechts:
Paul van Wijk, Hans Couwenberg, Hans van Drunen en Betty Prins
Jennifer Reuvers ontbreekt op de foto
Heusden, februari 2015
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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Wmo-adviesraad Heusden. Hierin treft u een
overzicht aan van de activiteiten die wij in 2014 hebben ondernomen om onze adviezen op
een zo goed mogelijke manier te kunnen onderbouwen. Eveneens vindt u hier een financiële
verantwoording van het budget dat ons door de Gemeente wordt verleend.
De Wmo-adviesraad had aan het begin van het jaar 8 leden. Drie leden hebben afscheid
genomen Betty Prins, Hans van Drunen en Henriette Theunisse. In 2014 is Jennifer Reuvers
tot de Wmo-adviesraad toegetreden en inmiddels begin januari 2015 ook Ria de Folter.
In 2014 hebben wij gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht die u op de website
kunt teruglezen. (website van de gemeente Heusden onder Zorg en Welzijn).
Tot ons genoegen is vooral het afgelopen jaar het informele contact met de gemeente
toegenomen. Juist informeel omdat in de vroegst mogelijke fase van het proces de meeste
inhoudelijke bijdrage mogelijk is.
Het regionale overleg met de Wmo-adviesraden van Waalwijk en Loon op Zand wordt als
nuttig ervaren en wel met name als netwerk voor gedachten, evaringen en
kennisuitwisseling. De samenwerking tussen deze adviesraden is echter afhankelijk van de
mate waarin ook de betrokken gemeenten met elkaar samenwerken.
In 2014 was er veel werk aan de winkel en meer dan eens werd gevraagd op korte termijn te
adviseren. Wij hebben daaraan met veel plezier gewerkt. Natuurlijk is getracht de kwaliteit
van het werk niet te laten lijden onder de tijdsdruk.
In 2015 jaar zullen wij weer trachten een zo kwalitatief mogelijke bijdrage te leveren.
Als er zaken zijn die absoluut niet wenselijk zijn t.a.v. de Wmo bestedingen, en dit door veel
mensen zo wordt ervaren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via ons e-mailadres:
wmoadviesraad.heusden@gmail.com.

Jeanne Verheij-Verreijt,
Voorzitter Wmo-adviesraad gemeente Heusden.
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2. De missie
Zeker ook kwetsbare mensen moeten 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 lukt 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 bezuinigingen op de
gemeentefinanciën is het onze taak om het college te adviseren over de knelpunten in de
praktische uitvoering van het Wmo beleid van de gemeente.
Hiervoor zullen wij nadrukkelijk de gemeente aanspreken als de belangrijkste
gesprekspartner voor wat betreft de Wmo.
Alleen samen kunnen wij voorkomen dat mensen tussen wal en 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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3. Terugblik, Blik en Vooruitblik
Het hele jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de transities in het sociaal domein.
De wetgevingstrajecten met betrekking tot het Passend onderwijs, de Participatiewet, de
Wmo en de Wet langdurige zorg (WLZ) werden afgesloten.
De Wmo-adviesraad heeft met grote belangstelling de activiteiten van de gemeente gevolgd
voor wat betreft de invoering van de nieuwe taken, met name die op het gebied van de Wmo
en de jeugdzorg.
In het voortraject, bij de bespreking van het “beleidskader Transitie Sociaal Domein”, hebben
wij al vraagtekens gezet bij de haalbaarheid in tijd voor wat betreft de invoering van het
nieuwe stelsel.
De gemeente kon ons toen niet geruststellen. Later werd, terecht, besloten enkele hete
hangijzers, zoals de huishoudelijke hulp, een “zachte landing” te laten maken.
Grote waardering heeft de Wmo-adviesraad voor de wijze waarop de gemeente de klus heeft
aangepakt. In de gegeven (vooral door externe ontwikkelingen beïnvloede) omstandigheden
was het ook een bijna onmogelijke opgave om de klus tijdig gereed te hebben.
Ondanks de tijdsdruk voor de gemeente hebben wij het gevoel steeds bij de ontwikkelingen
en vorderingen betrokken te zijn geweest. Met name de informatieve “bijpraatbijeenkomsten”
met Peter Paul Doodkorte en zijn team hebben wij als zeer plezierig ervaren. Bij vragen
onzerzijds werd er in het algemeen snel en accuraat geantwoord.
De Wmo-adviesraad was in eerste instantie belast met de advisering over het beleid met
betrekking tot de Wmo. In 2013 kwam daar het onderwerp leerlingenvervoer bij en in het
kader van de transities heeft de Wmo-adviesraad ook over de jeugdhulp geadviseerd.
Mondeling heeft de gemeente aangegeven dat zij ook in toekomst de Wmo-adviesraad wil
blijven inzetten, maar over hoe en ten aanzien van welke onderdelen van het sociaal domein
heeft zij zich nog niet uitgesproken. Dit krijgen wij in de loop van dit jaar te horen als hierover
een beslissing is genomen.
In een van onze laatste vergaderingen is nadrukkelijk gesteld dat wij dan wel geen oplossers
van individuele problemen zijn, maar dat wij wel kunnen en moeten fungeren als klankbord
voor dat wat er in de samenleving gaande is. Om ons te informeren probeert steeds
minimaal 1 lid van de raad naar bijeenkomsten te gaan waar veel gebruikers van de Wmo
samenkomen en waar dus nuttige informatie voorhanden kan zijn.
De samenwerking met de gemeente wordt steeds beter.
Voor een maximale bijdrage van de Wmo-adviesraad is het van wezenlijk belang dat de wij
in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van beleid worden betrokken. Adviseren
over een volledig uitgewerkt conceptbesluit geeft normaal gesproken weinig ruimte om
suggesties voor verandering vruchtbaar te doen zijn. Het afgelopen jaar hebben wij dan ook
steeds meer van ambtenaren de vraag gekregen advies te geven over notities die nog niet
verzendklaar waren voor B. & W. en gemeenteraad. Zo konden wij al tijdens het voortraject
onze adviezen geven over noodzakelijke aanpassingen.
Het afgelopen jaar is de Wmo-adviesraad diverse malen om advies gevraagd en hebben wij
ook meerdere malen ongevraagd advies gegeven.
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Wij lopen een paar zaken die voor ons van bijzonder belang zijn hierna nog een keer langs.
- De Wmo-adviesraad heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor het aantal
intrekkingen van bezwaarschriften in het kader van de Wmo. De rapportage daarover
was naar ons oordeel onvoldoende duidelijk. De intrekking van een bezwaarschrift
kan (en is meermaals) het gevolg van het feit dat de gemeente de betrokken burger
alsnog volledig in het gelijk stelt. Dit dient naar onze mening in de rapportage
uitdrukkelijk te worden vermeld. Als dit bij veel, zo niet alle intrekkingen het geval is
dan zetten wij vraagtekens bij de kwaliteit van de primaire beslissingen.
Dit hebben wij besproken in ons jaarlijks overleg met de wethouder.
- De Wmo-adviesraad hecht zeer aan de onafhankelijke ondersteuning waarop de
burger recht heeft. Wij hebben ervoor gepleit dat ook in de verordening Wmo2015 op
te nemen. Wij zijn teleurgesteld dat de gemeente juist die suggestie uit ons advies
over de concept Verordening Maatschappelijke ondersteuning Heusden 2015 niet
heeft overgenomen. Dat doet weliswaar aan de rechten niet af maar expliciete
vermelding in de Verordening is een uiting dat ook de gemeente daaraan hecht.
De Wmo-adviesraad bestond in 2014 uit 8 leden. Zodra de gemeente duidelijkheid heeft
verschaft over onze de toekomst zullen wij gericht werken aan de uitbreiding van de Raad
met de meest noodzakelijk deskundigen om ook in de toekomst onze bijdrage te kunnen
leveren aan een voor iedere burger beschikbaar Sociaal Domein.
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4. Activiteiten en adviezen
Activiteiten
Januari
 Wijkschakel
 Regio overleg
Februari
 Wijkschakel
 Platform wwz
 Zorgboerderij Giersbergen
 Gemeenteraad Transitie
Maart









Wijkschakel
Regio overleg
Platform wwz
Verkiezingsdebat gemeentehuis
Welzijn en zorg gemeentehuis
Open dag inloophuis Toon, Waalwijk
Open dag Huize Antonius
Brainstormsessie transities PP Doodkorte Zandley

April








Wijkschakel (2x)
Platform wwz
Jaarvergadering Senioren Heusden
Thema/avond gemeenteraad Wmo
Gesprek met hr.Govaarts over inzage van contract met Welzorg
Conferentie transities Zandley
Coöperatie/overleg gemeentehuis

Mei






Juni



Wijkschakel
Regio-overleg
Bijeenkomst transities en inrichting wijkteams gemeente
Participatiewet gemeenteraad

Wijkschakel
Platform wwz
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Juli







Wijkgesprek schakel Oudheusden
Wijkgesprek Heusden
Jaarvergadering Koepel Wmo-raden, Delft
Raadsvergadering transities gemeentehuis
Bijeenkomst scootmobielclub




Wijkschakel
Coöperatie-overleg transities gemeentehuis

Augustus
 Wijkschakel
 Open dag Haarsteegse Hoeve, Drunen
September
 Wijkschakel
 Regio-overleg
 Platform wwz
 Werkgroep communicatie gemeentehuis
 Transitiebijeenkomst Nieuwkuijk
 Overleg met PP Doodkorte
 Bezoek gebouw Mommersteeg tbv dementie en gehandicapten
 Bijeenkomst Gemeentebelangen
 Gemeenteraad transities
Oktober
 Communicatie tbv Wmo gemeentehuis
 Bijwonen zitting bezwaarcommissie gemeente Heusden
 Bijeenkomst Sociaal domein, Mariënkroon
 Bijeenkomst transitie Wmo, Mariënkroon
 Dementie vriendelijke gemeente, gemeentehuis
 Alzheimercafé Vlijmen
 Bijeenkomst CDA Heusden i.v.m. transities
 Werkgroep communicatie gemeentehuis
November
 Overleg PP Doodkorte, gemeentehuis
 Transitie jeugd, passend onderwijs
 Inloopavond transities voor raadsleden, gemeentehuis
 Alzheimercafé Vlijmen
December
 Regio-overleg
 Gesprek Welzorg regiomanager
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Uitgebrachte adviezen

Gevraagde adviezen
Datum
advies

Onderwerp

Inhoud advies

Concept
beleidskader
transitie
Huishoudelijke
hulp

19 dec. 2013

17 jan.

Tijdlijn: gaat lukken.
Nemen voorstellen over

2 sept.

Adviezen niet terug te
vinden in het beleid

Bezuinigingstaakstelling
subsidies

30 juli

Positief maar:
Tijdlijn? + Enkele wijzigingvoorstellen
-PGB bevorderen
-Onafhankelijke vaststelling zorg
-Ruimte voor nieuwe aanbieders
-Acceptabele
arbeidsvoorwaarden
-Mogelijkheden voor alphacheque
-Goede, begrijpelijke informatie
-Gymzaal en Mavo Heusden niet
sluiten
-subsidie aan Scherper en MIKZ
onduidelijk

2 sept.

Geen aanleiding tot
wijziging

Verordening
Wmo Heusden
2015

31 juli

Diverse opmerkingen en
aanvullingen, vooral cliëntgericht

4 sept.

De meeste zijn
overgenomen

Verordening
jeugd 2015
Compensatie
ziektekosten

11 augustus

Zie hierboven

8 sept.

Zie hierboven

6 november.

Eens met het voorstel

10 dec.

Nog geen

9 juli

Reactie gemeente

Ongevraagde adviezen
Onderwerp

Inhoud advies

Regionale
afstemming

Wmo-adviesraden WaalwijkHeusden-Loon-op-zand
werken aan een
overlegstructuur. Gemeentes
ook?
Minima onder de norm niet
verder helpen bij
overschrijding van 120%

120% norm

Datum
advies

Reactie gemeente

7 jan.

Juichen het overleg toe, zijn
zelf ook bezig

10 dec.

Nog geen.
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5. Vergaderingen in 2014

Maand

Datum

Januari

Maandag 13 januari

Februari

Maandag 17 februari

Maart

Maandag 17 maart

April

Maandag 14 april

Mei

Maandag 12 mei

Juni

Maandag 16 juni

Juli

Maandag 25 augustus

September

Maandag 1 september

Oktober

Maandag 6 oktober

November

Maandag 3 november

November

Maandag 17 november

December

Maandag 1 december
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6. Financiën
Jaarrekening 2014
De gemeente heeft aan de Wmo-adviesraad voor 2014 een budget ter beschikking gesteld
van € 8.000. De vergoeding voor het bijwonen van een reguliere vergadering is € 60. Alle
stukken worden digitaal aangeleverd en een lid ontvangt voor kopiëren e.d. € 50 per jaar.
Voor reiskosten is een vergoeding van € 0,19 per km vastgesteld. Reiskosten in verband met
reguliere vergaderingen worden niet vergoed.
De huidige verordening Wmo-adviesraad gemeente Heusden vermeldt dat de Wmoadviesraad € 2.500 van het budget dient te besteden aan deskundigheidsbevordering en dat
de Wmo-adviesraad jaarlijks een bijeenkomst dient te organiseren. Deze eisen werden
gesteld aan de Wmo-adviesraad op basis van een – ook in dezelfde verordening –
vastgesteld budget van € 10.000. Toen het budget per 1 januari 2013 werd bijgesteld naar
€ 8.000 heeft de gemeente ermee ingestemd dat de genoemde verplichtingen (€ 2.500 aan
deskundigheidsbevordering en een jaarlijkse bijeenkomst organiseren) kwamen te vervallen.
De gemeente stelt aan de Wmo-adviesraad vergaderruimte ter beschikking. Voorts worden
de reguliere vergaderingen van de Wmo-adviesraad genotuleerd door een ambtenaar van de
gemeente.
“Inkomsten”
Budget 2014

€ 8.000,00

€ 8.000,00

Uitgaven
Presentiegelden
Printkosten vergoeding
Koepel Wmo-raden
Representatie
Niet besteed

€
€
€
€
€

5.220,00
412,50
150,00
52,95
2.164,55

€

8.000,00
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7. Samenstelling, adres en rooster van aftreden.
Samenstelling Wmo-adviesraad
Jeanne Verheij - Verreijt, voorzitter (februari 2011*)
Anne Willem van den Bosch, secretaris (mei 2011*)
Hans van Drunen, lid (augustus 2008*- december 2014**)
Hans Couwenberg, lid (juni 2011*)
Paul van Wijk, lid (mei 2011*)
Petra Hoos, lid (november 2012*) en vicevoorzitter (december 2012*)
Henriëtte Theunisse, lid (november 2012*- januari 2015**)
Betty Prins- Franken, lid (oktober 2013* - oktober 2014**)
Jennifer Reuvers, lid (augustus 2014*)
De Wmo-adviesraad vergaderingen worden genotuleerd door Bianca Smits-Koets
(medewerker OWZ).
* maand van aantreden
** maand van aftreden
Rooster van aftreden
Naam
Jeanne Verheij
Petra Hoos
Paul van Wijk
Hans Couwenberg
Jennifer Reuvers
Anne Willem van den Bosch

Jaar van
aantreden
2011
2012
2011
2011
2014
2011

1e Herbenoeming
2015
2016
2013
2015
2018
2013

2e Herbenoeming
tot
2019
2020
2017
2019
2022
2017

Adresgegevens
Wmo-adviesraad Gemeente Heusden
p.a. Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA VLIJMEN
E-mail: wmoadviesraad.heusden@gmail.com
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8. Relevante lokale regelingen
In verband met de uitvoering van de Wmo waren op 1 januari 2014 de volgende regelingen
van kracht:
1.
2.
3.
4.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 29 november 2012
Verordening individuele voorzieningen Wmo gemeente Heusden 2013, 11 april 2013
Verordening Wmo-adviesraad 2012, 19 april 2012
Huishoudelijk reglement Wmo-adviesraad, 2 mei 2011

De genoemde lokale regelingen zijn beschikbaar via www.overheid.nl.
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Bijlage 1 Werkverdeling 2014

Verdeling prestatievelden Wmo adviesraad Gemeente Heusden
Prestatieveld

Wmo adviesraad

Gemeente

1. Leefbaarheid
Het bevorderen van de sociale samenhang in
en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten.

Hans van Drunen
Anne Willem van den Bosch
Hans Couwenberg

Mart van Lieshout

2. Jeugd
Op preventie gerichte ondersteuning aan
jeugdigen met problemen met opgroeien en
ondersteuning aan ouders met problemen
met opvoeden.

Jeanne Verheij-Verreijt
Henriette Theunisse

Anne-Lieke Piggen

3. Informatie en advies
Het geven van informatie, advies en cliënten
ondersteuning.

Paul van Wijk
Anne Willem van den Bosch

John Govaerts

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

Hans van Drunen
Petra Hoos

Chantal Martens

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
Paul van Wijk

Chantal Martens
Digna v.d. Broek

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.

Paul van Wijk
Hans Couwenberg
Hans van Drunen

John Govaerts

7. Maatschappelijke opvang
Het bieden van maatschappelijke opvang,
vrouwenopvang en huiselijk geweld.

Petra Hoos

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

8. Openbare geestelijke gezondheidszorg
Het bevorderen van openbare geestelijke
gezondheidszorg m.u.v. rampen.

Henriette Theunisse
Anne Willem van den Bosch

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

9. Verslavingszorg
Het ontwikkelen van een verslavingsbeleid.

Anne Willem van den Bosch

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

10. Gezondheidszorg
Het bevorderen van de volksgezondheid.

Hans van Drunen
Paul van Wijk

Chantal Martens
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Bijlage 2 Vertegenwoordigingen Wmo-adviesraad



Regio-overleg

Jeanne Verheij-Verreijt en Anne Willem van den Bosch



Wijkschakel

Jeanne Verheij-Verreijt



Platform wwz

Jeanne Verheij-Verreijt



Werkgroep communicatie

Jeanne Verheij-Verreijt en Petra Hoos



Coöperatie-overleg

Jeanne Verheij-Verreijt en Petra Hoos
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