Van samenwerking tot advisering

Jaarverslag 2016
Wmo-adviesraad West Maas en Waal
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Voorwoord
In het jaar 2016 kregen de taken die per 1 januari 2015 door de regering zijn overgedragen
aan de gemeenten en de zorgverzekeraars op grond van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning verder vorm. Op grond van de Wmo 2015 heeft ook onze gemeente West
Maas en Waal plicht om te zorgen voor burgerinspraak, hetgeen heeft geleid tot de
continuering van de reeds sinds 2008 ingestelde Wmo-adviesraad.
In 2016 werd de regionale samenwerking met tien gemeenten in de regio Rivierenland:
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel,
West Maas en Waal en Zaltbommel voortgezet. Op deelgebieden werd in verschillende
samenstellingen samengewerkt, wat de advisering van de Wmo-adviesraad ingewikkelder
maakte. Op sommige terreinen [voorbeelden] werkte onze gemeente samen met de
gemeente Nijmegen.
De Wmo-adviesraad West Maas en Waal was in het jaar 2016 productief, hetgeen
resulteerde in vijf adviezen, met name op het terrein van de huishoudelijke ondersteuning
en de bereikbaarheid van De Vraagwijzer, zaken die ook in het jaar 2016 al speelden.
De beperking van het aantal uren geleverde huishoudelijke ondersteuning bleef zorgen
voor veel ontevredenheid en vragen van burgers.
Door B&W van de gemeente West Maas en Waal is met name gewerkt aan de verbetering
van de bereikbaarheid van de website van de Vraagwijzer. Op 29 september 2016 werd de
website van de Vraagwijzer door enkele genodigden, waaronder twee van de bestuursleden
van de Wmo-adviesraad en twee leden van de ouderenorganisaties, op het gemeentehuis
getest. Op 20 oktober werd de vernieuwde website in gebruik genomen. In het komende
jaar 2017 zullen wij, afhankelijk van de besluiten van B&W terzake, een nader advies
opstellen voor het in 2016 opgestelde Beleidskader Sociaal Domein 2017 – 2020. Wij zullen
de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet nauwgezet blijven volgen en in het
komende jaar onder meer aandacht besteden aan verslavingszorg (middelenmisbruik) in
onze gemeente.

Namens de Wmo-adviesraad,
Gerrit van den Brink,
Voorzitter
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Samenstelling Wmo-adviesraad
De Wmo-adviesraad bestond in het jaar 2016 uit de voorzitter en (vanaf september) acht
gemotiveerde en geïnteresseerde inwoners van de gemeente West Maas en Waal. Hun
bijdrage is geheel vrijwillig en zij verlenen inbreng zonder last of ruggespraak. Alle leden
beschikken over kennis en/of ervaringsdeskundigheid op een van de aandachtsgebieden
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en/of de Jeugdwet. In 2016 verwelkomden wij
als nieuw lid en bestuurslid mevrouw M. Domensino, benoemd per 1 september 2016. Als
voorzitter werd wederom gekozen de heer G. van den Brink, als secretaris mevrouw M. de
Leeuw en als bestuurslid mevrouw J. Kooijmans-Hendriks. Helaas hebben wij per einde
2016 afscheid moeten nemen van mevrouw J. Kooijmans-Hendriks. Zij blijft echter
betrokken bij onze Wmo-adviesraad als aanhangend lid. Daarmee loopt het ledenaantal
opnieuw terug tot 7. Dat betekent dat er in 2017 ten minste twee nieuwe leden moeten
worden geworven.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de heer G. van den Brink (voorzitter), mevrouw M. de
Leeuw (secretaris) en mevrouw J. Kooijmans-Hendriks (lid). Het dagelijks bestuur houdt
zich onder meer bezig met algemene taken zoals PR, werving en selectie, scholing, de
organisatie van thema-avonden en van vergaderingen van de raad. Daarnaast fungeert het
dagelijks bestuur als contactorgaan voor de gemeente. In 2016 werd vier keer met de
wethouder vergaderd in het kwartaaloverleg, in april en in september vond plenair overleg
plaats tussen de wethouder en de voltallige Wmo-adviesraad.
Voorts houdt het dagelijks bestuur de contacten met het regionale netwerk van Wmoraden en met de Landelijke Koepel van Wmo-raden.

Regionale vertegenwoordiging
De regionale samenwerking van de Wmo-raden Rivierenland vindt zijn beslag in het
regionetwerk, het Netwerk Wmo-raden Rivierenland. Doel van het netwerk is monitoring
en advisering van het regionale beleid, maar tevens wederzijdse uitwisseling van lokaal
opgedane kennis en ervaring. Ook onze Wmo-adviesraad West Maas en Waal neemt deel
aan dit netwerk. De vergaderingen van het Netwerk vinden plaats in Tiel. In 2016 vonden
acht vergaderingen van het regionetwerk plaats en daarnaast werd op 17 november 2016
een themabijeenkomst georganiseerd. Thema’s waren: a. Dagbesteding voor mensen met
een beperking, b. Jeugd en c. Vergrijzing. Zo mogelijk worden de regiovergaderingen
bezocht door een of twee van de bestuursleden van onze Wmo-adviesraad. Terugkoppeling
van informatie naar de leden vindt plaats tijdens de reguliere vergaderingen van de Wmoadviesraad West Maas en Waal.
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Bijeenkomsten
In 2016 kwam de Wmo-adviesraad zeven maal bijeen. De vergaderingen van de Wmoadviesraad zijn steeds gehouden op locaties in de verschillende dorpen in onze gemeente.
Daarmee wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de
werkzaamheden van de Wmo-adviesraad.
Daarnaast is op 29 september een themabijeenkomst voor inwoners van onze gemeente
georganiseerd met als thema Mantelzorg. Tijdens deze drukbezochte themabijeenkomst
werd uitleg gegeven over de mogelijkheden voor mantelzorgers, waaronder respijtzorg en
de inschakeling van een mantelzorgmakelaar. Ook vond een aangrijpend optreden plaats
van Pythia Winia over dementie en mantelzorg.

Adviezen
In 2016 heeft de Wmo-adviesraad vijf adviezen aan B&W uitgebracht, waarvan vier
ongevraagde adviezen. Deze betroffen onder meer de bereikbaarheid van de Vraagwijzer,
de huishoudelijke ondersteuning en de Jeugdombudsman. Daarnaast heeft de Wmoadviesraad een voorstel tot herziening van de tekst van de Regeling ingediend. De regeling
werd op 30 augustus 2016 vastgesteld. In november diende de Wmo-adviesraad, op verzoek
van B&W, een uitgebreid advies in terzake van het Beleidskader Sociaal Domein 2017 –
2020. In 2017 zal, nadat het Uitvoeringsprogramma terzake door B&W zal worden
uitgewerkt, nader op het Beleidskader worden ingegaan.
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Communicatie
De reguliere vergaderingen van de Wmo-adviesraad en de themabijeenkomst van 29
september 2016 zijn aangekondigd via advertenties en/of berichten in de plaatselijke
weekbladen. Ook zijn op verschillende plaatsen in de dorpen van de gemeente folders
verspreid.
De website wordt beheerd door de heer M. Hissink. In 2017 zal worden gezocht naar
versterking voor het onderhouden en actualiseren van de website.
De Wmo-adviesraad maakt vooralsnog geen gebruik van social media.

Deskundigheidsbevordering
In 2016 hebben de bestuursleden van onze Wmo-adviesraad verschillende bijeenkomsten in
de regio bezocht, hetgeen bevorderlijk was voor het vergroten van deskundigheid op
allerlei gebied. Doordat het aantal leden helaas niet toenam, was het in 2016 door
tijdsgebrek niet mogelijk om speciale bijeenkomsten ten behoeve van de deskundigheid
van de leden van onze raad te organiseren.
Dankzij de bijeenkomsten en de nieuwsbrieven van het project: "Aandacht voor iedereen",
hebben wij echter informatie digitaal met de leden van onze raad gedeeld. Voordeel
daarvan is dat er in 2016 geen onkosten voor deskundigheidsbevordering zijn gemaakt.
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Financieel jaarverslag

Wmo-adviesraad West Maas en Waal
Kosten 2016 in €
Omschrijving
Secretariaat- verslaggeving – notulist,
afscheid leden, bloemen sprekers
Netwerkactiviteiten
Vergaderkosten dorpshuizen
Kosten achterbanbijeenkomsten
Onkostenvergoedingen dag. bestuur(4 leden m.i.v. 2e kw)
Onkostenvergoedingen leden (8 leden)
Scholingskosten
Communicatie, website
Werving en selectie
Totaal

Positief saldo
Positief saldo t.o.v. begroting 2015

Begroot

Uitgaven

500,00

72,89

1.000,00
1.000,00

370,40
625,85
629,17
2.145,00
1.545,00
344,64
658,09
220,62
________
6.591,66
=======

2.475,00
3.000,00
500,00
500,00
1.000,00
_________
9.975,00
========

3.383,34

Begroting 2017
Wmo-adviesraad West Maas en Waal
Kosten in €
Omschrijving
Secretariaat- verslaggeving – notulist,
afscheid leden, bloemen sprekers
Netwerkactiviteiten
Vergaderkosten dorpshuizen
Kosten achterbanbijeenkomsten
Onkostenvergoedingen dagelijks bestuur
Onkostenvergoedingen leden (10 leden)
Scholingskosten
Communicatie, website
Werving en selectie
Totaal

Begroot

(3 leden)

500,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
500,00
500,00
1.000,00
_________
12.000,00
=========
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Toelichting
Voor 2017 verwacht de Wmo-adviesraad een sluitend resultaat, ook al is de werving van
nieuwe leden eind 2016 nog niet afgerond. Ook verwachten wij in 2017 weer meer
scholingsactiviteiten met de daarbij behorende onkosten.
Kosten
Deze begroting is opgesteld op basis van de begroting en het jaaroverzicht van 2016.
1. Secretariaatskosten
Deze kosten zijn door het secretariaat gedane uitgaven voor de voorbereiding van de
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en van de Wmo-adviesraad, alsook in verband met
de verslaglegging.
2. Vergaderkosten
Kosten van huur van accommodaties en koffie en/of thee voor bestuursleden en leden. De
kosten worden zo laag mogelijk gehouden.
3. Onkostenvergoeding Dagelijks Bestuur
De werkzaamheden van het dagelijks bestuur houden in: voorbereiding van bijeenkomsten
en vergaderingen inclusief het verzamelen, bundelen en verwerken tot vergaderstukken.
Het bijwonen van regionale en landelijke netwerkbijeenkomsten.
4. Netwerkactiviteiten
De kosten, gemaakt om op de vergaderplek buiten de gemeentegrenzen te komen, worden
op basis van declaraties van de leden tegen een vergoeding van € 0,19 per km betaald. Ook
deze kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Alle andere kosten gemaakt ten behoeve
van het netwerken worden vergoed op basis van ingeleverde bonnen/nota’s.
5. Onkostenvergoeding (gebruik PC, telefoon –internet)
Er wordt zoveel mogelijk gecommuniceerd per e-mail en per telefoon. Voor de leden van
de Wmo-adviesraad West Maas en Waal geldt een maandbedrag van € 25,00, met als
voorwaarde bijwoning van de maandelijkse vergadering.
6. Deskundigheidbevordering
Ter bevordering van de deskundigheid van de leden van de Wmo-adviesraad is ook in 2016
gebruik gemaakt van de ondersteuning die door Zorgbelang Gelderland wordt geboden,
met name bij de organisatie van de themabijeenkomst van 29 september 2016. In 2017 zal
opnieuw aandacht worden besteed aan deskundigheidsbevordering van de leden van de
Wmo-adviesraad.
7. Communicatie
Wij blijven ernaar streven om te communiceren met onze achterban. In 2016 is daar door
tijdsdruk en gebrek aan mankracht iets minder tijd aan besteed. De communicatie met de
burgers van onze gemeente zal in 2017 bijzondere aandacht krijgen, waaronder vergroting
van de bekendheid van onze website.
8. Werving en selectie Wmo-adviesraadsleden
In 2017 zullen nieuwe Wmo-adviesraadsleden worden geworven. De daaraan verbonden
advertentiekosten zijn als separate post in de begroting opgenomen.
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Vooruitblik 2017
In 2017 zal onze aandacht in eerste instantie uitgaan naar het nieuwe Beleidskader 2017 –
2020. Het door B&W voorbereide Beleidskader is uitgebreid en bestrijkt vele thema’s. Wij
zullen de bereikbaarheid van de Vraagwijzer, de Huishoudelijke Ondersteuning en de
voorzieningen voor de Jeugd blijven volgen. Ook zullen wij nieuwe leden werven met
behulp van advertenties en berichten in de lokale bladen.
Wij zullen de samenwerking met B&W, met name tijdens de kwartaal-overleggen en het
plenaire overleg met de wethouder voortzetten en blijven ernaar streven de uitvoering van
de Wmo 2015 met onze kritische blik en advisering in positieve zin voor de bewoners van
onze gemeente te beïnvloeden.
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