Van samenwerking tot advisering

Jaarverslag 2015
Wmo-adviesraad West Maas en Waal
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Voorwoord
Op 1 januari 2015 is een aantal taken door de regering overgedragen aan de gemeenten en
de zorgverzekeraars op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De wet
voorziet in de plicht van gemeenten om inspraak te regelen van haar burgers. In onze
gemeente is dat sinds 2008, in de aanloop naar deze transitie, de Wmo-adviesraad.
In 2015 kreeg de regionale samenwerking met tien gemeenten in de regio Rivierenland
verder vorm. De tien gemeenten liggen in de Betuwe en Bommelerwaard en een stukje van
het Land van Maas en Waal: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel,
Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Zowel de
voorbereiding van de transitie en de nieuwe lokale wetgeving (Verordening Wmo,
Jeugdhulpverordening en bijbehorende Toelichtingen) in 2013 en 2014 en de uitvoering
daarvan in 2015 vereisten veel inspanning van Burgemeester en Wethouders,
Gemeenteraad en onze Wmo-adviesraad.
Grootste zorg van onze Wmo-adviesraad bleef ook in 2015 de zorgvuldigheid van
besluitvorming in relatie tot de kwaliteit van zorg en van de uitvoering van het
desbetreffende beleid in de praktijk.
Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin de inwoners van West Maas en Waal te maken
kregen met een nieuwe vorm van zorg. Met name werd de beperking van het aantal uren
geleverde huishoudelijke hulp onderwerp van kritiek. Ook waren er problemen met de
bereikbaarheid van het zorgloket, de Vraagwijzer, en dus met de directe toegang tot zorg.
Met genoegen hebben wij kunnen vaststellen dat er aan de door ons aangekaarte
verbeterpunten is gewerkt, ook al blijven wij op sommige punten kritisch (zoals het
ontbreken van een inloopspreekuur bij het zorgloket). De door ons aangekaarte
verbeterpunten krijgen steeds meer aandacht van het gemeentebestuur en in het komende
jaar 2016 zullen wij de ontwikkelingen in de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet
op de voet blijven volgen.

Namens de Wmo-adviesraad,
Gerrit van den Brink,
Voorzitter
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Samenstelling Wmo-adviesraad
De Wmo-adviesraad bestaat momenteel uit de voorzitter en zeven gemotiveerde en
geïnteresseerde inwoners van de gemeente West Maas en Waal. Hun bijdrage is geheel
vrijwillig en zij verlenen in 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. Het afgelopen jaar namen wij onder
meer afscheid van de voorzitter, de heer O. Siegers en van de leden J. Kortenhorst en F.
van der Zandt. De heer S. Derksen werd in september opnieuw benoemd tot lid. Als
voorzitter werd gekozen de heer G. van den Brink, als secretaris mevrouw M. de Leeuw en
als bestuurslid mevrouw J. Kooijmans-Hendriks. Het gewenste ledenaantal is teruggebracht
tot 9 – 11 i.p.v. 15, maar eind 2015 is het ledenaantal teruggelopen tot 7. Dat betekent dat
er in 2016 zal moeten worden gezocht naar ten minste twee nieuwe leden, van wie een zo
mogelijk als penningmeester zal fungeren.

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 2015 werd vier keer met de
wethouder vergaderd in het kwartaaloverleg, eenmaal vond plenair overleg plaats tussen
de wethouder en de voltallige Wmo-adviesraad. Door een langdurige onderbezetting van
het secretariaat in 2014 was het een flinke klus om de administratie in 2015 op orde te
krijgen. Maar halverwege het jaar zijn de jaarverslagen van 2012, 2013 en 2014
gepresenteerd en op de website van de Wmo-raad gepubliceerd.
Voorts houdt het dagelijks bestuur de contacten met het Netwerk Wmo-raden en met de
Landelijke Koepel.

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 2015 kwam
het Netwerk acht keer bijeen. De voorzitter, de heer G. van de Brink en/of de secretaris,
mevrouw M. de Leeuw bezoeken de vergaderingen van het Netwerk en zorgen voor
terugkoppeling naar de leden van de Wmo-adviesraad West Maas en Waal.
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Bijeenkomsten
Met ingang van 2015 worden de aan de prestatievelden gerelateerde werkgroepen
opgeheven, omdat niet langer met prestatievelden wordt gewerkt.
In 2015 kwam de Wmo-adviesraad acht keer in vergadering bijeen. De locaties wisselen
steeds om de bewoners zo veel mogelijk te betrekken bij de raad. De vergadering van 7
maart had de vorm van een met hulp van Zorgbelang georganiseerde studiedag voor leden
van de Wmo-adviesraad, met een presentatie van de heer Van Ooijen van de gemeente
West Maas en Waal over politieke besluitvorming en de rol daarbij van de Wmo-adviesraad,
een presentatie De Samenredzame Samenleving en een presentatie door Joke Stoffelen van
Zorgbelang “Advies geven aan B & W”.
Voorts werden de volgende themabijeenkomsten georganiseerd voor de achterban:
Op 15 april “Zorg voor de Jeugd” in De Schuur in Appeltern;
Op 8 juli “Mantelzorgers en vrijwilligers” in het Toverbaltheater in Boven-Leeuwen. Deze
bijeenkomst werd voorafgegaan door een korte theatervoorstelling, nadat alle bezoekers
door de acteurs werden verwelkomd met muziek en gezang, dit zorgde voor een
ontspannen sfeer als basis voor een goede en zinvolle bijeenkomst;
Op 18 november een vervolgbijeenkomst “Zorg voor de Jeugd” in De Rosmolen in BenedenLeeuwen. Tijdens deze vervolgbijeenkomst is ingegaan op knelpunten die in de
bijeenkomst van 15 april naar voren kwamen.

Adviezen
In 2015 heeft de gemeente tot onze spijt geen adviesaanvragen bij de Wmo-adviesraad
ingediend. Wel is regelmatig overleg gevoerd met het doel verbetering van de
communicatie en de bereikbaarheid van het zorgloket De Vraagwijzer. Ongevraagde
adviezen betroffen onder meer het instellen van een inloopspreekuur bij het zorgloket,
aanpassingen van teksten op de gemeentelijke website en de verbetering van de
bereikbaarheid van het zorgloket, De Vraagwijzer.
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Communicatie
De Wmo-adviesraad heeft zowel de vergaderingen van de Wmo-adviesraad als de
themabijeenkomsten gecommuniceerd via advertenties in de plaatselijke weekbladen en
via de verspreiding van foldermateriaal.
Het beheer van de website heeft in 2015 verder vorm gekregen door de website commissie
bestaande uit Mark Hissink, Fleur van der Zandt en José Kooijmans. De website is nu
helemaal in eigen beheer en de bestanden zijn geactualiseerd.
In oktober werd met veel enthousiasme gewerkt aan een nieuwe folder, die in een zeer
kort tijdsbestek werd gerealiseerd. De folder is vervolgens verspreid in alle woonkernen
van onze gemeente bij buurthuizen, huisartsen enz.
De Wmo-adviesraad maakt vooralsnog geen gebruik van andere (social) media.

Deskundigheidsbevordering
Ook in 2015 bleef het noodzakelijk opleidingen af te stemmen op de kennisbehoefte van de
leden van onze raad. Door gebruik te maken van de kennis van Zorgbelang (presentatie van
Joke Stoffelen op 7 maart) en van gemeenteambtenaren (presentatie van de heer Van
Ooijen op 7 maart) alsook de uitwisseling van kennis en ervaring met leden van het
regionale Netwerk Wmo-raden en met de Landelijke Koepel Wmo-raden en terugkoppeling
daarvan naar de voltallige Wmo-adviesraad hebben wij de kosten voor
deskundigheidsbevordering tot een minimum weten te beperken.
Dankzij de bijeenkomsten en de nieuwsbrieven van het project:" Aandacht voor iedereen",
hebben wij veel informatie met de leden van onze raad kunnen delen zonder het budget te
belasten.
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Financieel jaarverslag

Wmo-adviesraad West Maas en Waal
Kosten 2015
Omschrijving
Secretariaat- verslaggeving – notulist,
afscheid leden, bloemen sprekers
Netwerkactiviteiten
Vergaderkosten dorpshuizen
Kosten achterbanbijeenkomsten
Onkostenvergoedingen dagelijks bestuur
Onkostenvergoedingen leden
Scholingskosten
Communicatie, website
Werving en selectie
Totaal

Positief saldo
Positief saldo t.o.v. begroting 2014

Begroot in €

Uitgaven in €

500,00

58,99

1.000,00
1.000,00
2.640,00
4.680,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
__________
12.770,00

300,00
668,43
2.106,96
1.980,00
1.578,94
128,61
500,00
0,00
_________
7.321,93

========

=======

5.448,07

Begroting 2016
Wmo-adviesraad West Maas en Waal
Kosten
Omschrijving
Secretariaat- verslaggeving – notulist,
afscheid leden, bloemen sprekers
Netwerkactiviteiten
Vergaderkosten dorpshuizen
Kosten achterbanbijeenkomsten
Onkostenvergoedingen dagelijks bestuur (4 leden m.i.v. 2e kw)
Onkostenvergoedingen leden (10 leden)
Scholingskosten
Communicatie, website
Werving en selectie
Totaal

Begroot in €

500,00
1.000,00
1.000,00
2.475,00
3.000,00
500,00
500,00
1.000,00
__________
9.975,00

========

7

Toelichting
Voor 2016 verwacht de Wmo-adviesraad een positief resultaat, ook al zullen extra
middelen moeten worden ingezet voor de werving van nieuwe leden en zullen er extra
uitgaven zijn voor scholingsactiviteiten.
Kosten
Deze begroting is opgesteld op basis van de begroting en het jaaroverzicht van 2015.
1. Secretariaatskosten
Betreffen kosten, door het secretariaat zijn gemaakt voor de voorbereiding van de
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en van de Wmo-adviesraad en 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. 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 gemeente
West Maas en Waal geldt een maandbedrag van € 25,00 voor de leden van de Wmoadviesraad.
6. Deskundigheidbevordering
Het is van belang om een zo breed mogelijk samengestelde adviesraad in te richten. Om
een goede kwaliteit van advies te garanderen is en blijft deskundigheidsbevordering
essentieel. Gezien de positieve ervaringen in de afgelopen jaren zal wederom gebruik
worden gemaakt van de door Zorgbelang Gelderland geboden ondersteuning. Daarnaast zal
ook op andere wijzen en in samenwerking met andere partijen aandacht worden besteed
aan deskundigheidsbevordering van de leden van de Wmo-adviesraad.
7. Communicatie
In 2016 blijft een goede communicatie met de achterban van groot belang. Als aanzet
daartoe is in oktober 2015 een nieuwe folder ontwikkeld en verspreid. Ook dit jaar zullen
themabijeenkomsten worden georganiseerd. De informatie van onze achterban blijft basis
voor onze adviesaanvragen.
8. Werving en selectie Wmo-adviesraadsleden
Het is van groot belang om nieuwe Wmo-adviesraadsleden te werven. De daaraan
verbonden advertentiekosten zijn als separate post in de begroting opgenomen.
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Vooruitblik 2016
In 2016 zal het nodig zijn om duidelijker af te bakenen waar de Wmo-adviesraad zich mee
bezig zal houden. Het door de Wmo bestreken gebied is zeer breed en onze leden
ontvangen zeer veel informatie over onderwerpen van zeer uitlopende aard. Er zal in het
eerste kwartaal van 2016 een inventarisatie worden gemaakt na raadpleging van de leden.
Ook zal het Dagelijks Bestuur in 2016 nieuwe leden van de Wmo-adviesraad gaan werven
middels advertenties in de lokale bladen.
Getracht zal worden om de samenwerking met B&W, met name tijdens de kwartaaloverleggen en het plenaire overleg met de wethouder te versterken, opdat de Wmoadviesraad met zijn advisering een effectieve daadwerkelijke positieve inbreng kan
leveren.
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