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Geacht College, 
Geachte leden van de gemeenteraad. 

Hierbij zenden wij u het jaarverslag van de Wmo-raad over het jaar 2012. 

Wij verzoeken u dit verslag ook toe te sturen aan de leden van de Gemeenteraad 
van de gemeente Oude IJsselstreek. 

Met vriendelijke groet, 
namens de Wmoraad Oude IJsselstreek, 

Cornelissen-Roemaat, secr. 
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2. INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag van de Wmo-raad van de Gemeente Oude IJsselstreek over 
het jaar 2012. Dit verslag stelt u op de hoogte van de ontwikkelingen in 2012. 
De raad voldoet hiermee aan het gestelde in de Verordening op de Wmo-raad Oude 
IJsselstreek, artikel 10. 

mei 2013 

3. FILOSOFIE ACHTER DE WMO 

In 2006 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) door het parlement 
goedgekeurd. 
De filosofie achter deze wet is door de rijksoverheid gebaseerd op: 
- iedereen doet mee 
- eigen verantwoordelijkheid van het individu 
- wederzijdse ondersteuning in sociale netwerken 
- het vangnet van de gemeente. 
De verantwoordelijkheid ligt dus primair bij de burger. De gemeente staat voor de taak 
om de filosofie toe te passen op alle prestatievelden in de Wmo. 
Die prestatievelden zijn: 
1. Leefbaarheid 
2. Jeugd 
3. Informatie, advies en cliëntondersteuning 
4. Mantelzorg en vrijwilligersbeleid 
5. Bevordering deelname maatschappelijk verkeer 
6. Voorzieningen aan mensen met een beperking 
7. Maatschappelijke opvang 
8. Openbare geestelijke gezondheidszorg 
9. Verslavingsbeleid. 

4. WAT VOORAFGING 

In de aanloop naar de Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2006 door de 
Gemeente Oude IJsselstreek de beleidsnotitie "Samen mee(r) doen" vastgesteld. 
De Gemeente heeft vervolgens de verordening op de Wmo-raad vastgesteld waarin de 
doelstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en samenstelling van de Wmo-raad 
beschreven zijn. Op initiatief van de Gemeente Oude IJsselstreek is eind 2006 de Wmo
raad opgericht. In het eerste jaar, 2007, is het Wmo-beleidsplan: "leder zijn deel" 
vastgesteld. 
Na de eerste cyclus van vier jaar (2008 t/m 2012) dient de gemeente een nieuw 
beleidsplan op te stellen voor de volgende vier jaren. Dit heeft in 2012 zijn beslag 
gekregen. 
Het beleidsplan 2012-2015 van de gemeente Oude IJsselstreek vormt een visie op het 
gehele terrein van maatschappelijke ondersteuning in de gemeente. Kenmerkend voor 
het nieuwe plan is dat de Gemeente ervoor kiest om op het terrein van maatschappelijke 
ondersteuning duidelijke maatschappelijke effecten, kaders en doelstellingen te 
formuleren. Het Wmobeleid is de basis voor het welzijnsbeleid en de uitvoering ervan. 
Het conceptplan is met de Wmo-raad besproken in de vergadering van 6 februari. De 
Wmo-raad heeft een positief advies gegeven over het plan met daarnaast enkele 
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kanttekeningen. Zij adviseert o.a. een plan van monitoring te ontwikkelen en in het plan 
duidelijk de rol en betrokkenheid van de Wmo-raad aan te geven. 

5. SAMENSTELLING WMO-RAAD 

In de verordening is o.a. beschreven hoe de Wmo-raad is samengesteld. 
De raad heeft naast de onafhankelijke voorzitter, maximaal 15 leden. Zij 
vertegenwoordigen een achterban en zitten in de raad op voordracht van deze 
achterban. 

De leden van de Wmo-raad zijn benoemd door de Gemeente Oude I Jsselstreek voor de 
periode van vier jaar, daarna te verlengen met nog een periode van vier jaar. Om te 
voorkomen dat na vier / acht jaar teveel leden tegelijk aftreden heeft de Wmo-raad een 
voorstel ingediend voor aanpassing van de Verordening van de Wmo-raad waarbij een 
rooster van aftreden wordt gehanteerd. Wanneer een lid toetreedt tot de Wmo-raad 
gaan de vier, c.q. acht jaren tellen. Ook stelt de Wmo-raad voor om, indien het niet lukt 
om via de achterban een nieuw lid aan te trekken, iemand voor te dragen voor 
benoeming als lid van de Wmo-raad, die aantoonbaar is betrokken bij de behartiging van 
de belangen van een doelgroep. 
De verwachting is dat de Verordening begin 2013 door het College wordt vastgesteld. 

Eind 2012 bestaat de raad, behalve de onafhankelijk voorzitter, uit afgevaardigden 
namens: 

• Gehandicapten organisaties en patiëntenverenigingen 
• Dorpsbelangenverenigingen en wijkraden 
• Charitatieve instellingen (Rode kruis en Zonnebloem) 
• Ouderenbonden (2 pers.) 
• Mantelzorg 
• Cliënten huishoudelijke verzorging 
• Minima- en armoedebeleid 
• Mensen met een verstandelijke beperking 
• Jeugd en jongerenverenigingen 
• Vrouwenverenigingen. 

Als plaatsvervangend lid voor Minima- en armoedebeleid is voorgedragen: mw. R. 
Rozeboom. Haar benoeming zal in 2013 definitief worden. 

6. WMO-RAAD IN 2012 

De Wmo-raad is in 2012 10x bijeen geweest, waarvan 1x zonder gemeentelijke 
ondersteuners. 
Regelmatig zijn de transities besproken, die op stapel staan: Participatiewet, Jeugdzorg, 
decentralisatie AWBZ. Daarnaast is veel gesproken over de bezuinigingen op de 
Regiotaxi. 
Door medewerkers van de Gemeente zijn regelmatig presentaties gegeven over diverse 
actuele onderwerpen. In de komende tijd zal de Wmo-raad zich moeten beraden over de 
samenstelling van de raad i.v.m. de nieuwe doelgroepen die onder de Wmo gaan vallen. 
De Wmo-raad heeft diverse adviezen gegeven aan de Gemeente, waarbij echter de 
beantwoording nogal eens op zich liet wachten. Doordat de wethouder vrijwel altijd 
aanwezig is tijdens de vergaderingen van de Wmo-raad, worden sommige 
vragen/adviezen al tijdens de vergadering beantwoord. 
Diverse leden hebben deelgenomen aan bijeenkomsten of cursussen over onderwerpen 
die te maken hebben met de Wmo. 
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OVERIGE ONDERWERPEN PER VERGADERING 

23-01-2012 
Aan de orde zijn geweest de reorganisatie van de Stadsbank en de opzet van het 
project 'Schuldhulpmaatje'. 
Verder is gesproken over de vereenvoudiging van de formulieren en over de 
veranderingen/bezuinigingen op de regiotaxi. 

Daarnaast is er uitleg gegeven over de herindicaties voor de huishoudelijke hulp. 

06-02-2012 
Tijdens deze vergadering is het conceptbeleidsplan 2012-2015 besproken. Naar 
aanleiding van de uitleg heeft de Wmo-raad een advies gegeven (zie pt 4) 
05-03-2012 
Tijdens deze vergadering heeft het VIT een presentatiegegeven over haar 
werkzaamheden t.b.v. de mantelzorgers. 
Aan de orde zijn verder geweest de bezuinigingen die noodzakelijk zijn in de gemeente 
Oude IJsselstreek en de ontwikkeling van wijkgericht werken. 

16-04-2012 
Informatie over de opzet van een dienstenbureau. Bij het dienstenbureau kunnen 
mensen diensten af nemen om langer zelfredzaam te zijn. Klanten die geïndiceerd zijn 
kunnen hier gebruik van maken. Aan het eind van het jaar was nog niet duidelijk of het 
bureau er komt. 
Verder is er gesproken over de Regiotaxi en het klanttevredenheid onderzoek. 

21- 05-2012 
Tijdens deze vergadering geeft dhr. Kissing een presentatie over de prestatievelden 7, 8 
en 9. Hij doet dit samen met Mw. Polman, coördinator zorgnetwerken, en Mw. Eggink, 
prestatievelden. Verder komen aan de orde: de Regiotaxi, de ontwikkelingen op het 
gebied van de transities, de voortgang van het Wmo-beleidsplan en de richtinggevende 
visie over schuldhulpverlening. 

Dhr. Tomberg geeft uitleg over de veranderende dorpsparticipatie. 

02-07-2012 
Gesproken is over de Regiotaxi, Wmo-beleidsplan, beleidsregels Zorgloket en de 
aanpassing van de verordening Wmo-raad. 
10-09-2012 
Aan de orde komt 'Nulmeting prestatie-indicatoren'. Dhr. van der Veen geeft uitleg over 
de begroting in relatie tot de WMO. Verder wordt de 2e versie van de Nota 
Schuldhulpverlening en het project Dorpskracht besproken. 

22- 10-2012 
Tijdens deze vergadering wordt uitleg gegeven door Mw. Ligtenbarg en Mw. ten Holder 
van MEE. Verder is er discussie over de veranderingen voor de huishoudelijke hulpen. 
Andere onderwerpen: Wmo-beleidsplan, regionalisering en de Digitale sociale kaart. 

10-12-2012 
Aan de orde komen de gang van zaken rond de huishoudelijke hulpen en de 
regionalisering van de Wmo-raden. Ook wordt de samenstelling van de 
Interessegroepen onder de loep genomen. Hier en daar zijn er wijzigingen in de 
samenstelling en enkele interessegroepen worden opgeheven. 
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17-12-2012 
Tijdens deze bijeenkomst zijn alleen de Wmo-raadsleden aanwezig. De bijeenkomst 
wordt gecombineerd met het jaarlijkse etentje. Besproken wordt het functioneren van de 
Wmo-raad, de achterbannen en de rol van de Wmo-raad nu en in de toekomst. Ook de 
herindeling van de interessegroepen wordt afgerond. 

INTERESSEGROEPEN (IG) 

Vanwege het brede terrein dat de Wmo bestrijkt, is in 2009 gestart met 
interessegroepen. Een interessegroep bestaat uit enkele leden van de Wmo-raad die 
zich speciaal bezig houden met een bepaald prestatieveld, zoals leefbaarheid, 
jeugdbeleid, mantelzorg, pakketmaatregel AWBZ, etc. 
In elke vergadering krijgen de interessegroepen de gelegenheid om verslag te doen of 
om zaken kenbaar te maken. 

Onderwerpen waar diverse interessegroepen zich mee beziggehouden hebben: 

Interessegroep Minimabeleid 

In april is de Landelijke Monitor Werk, Inkomen en Zorg van de vakcentrale FNV 
aangeboden aan de wethouder en beleidsmedewerker van de gemeente. Dit is een 
onderzoek naar het sociale beleid van de gemeenten. Onze gemeente scoorde boven 
gemiddeld. Het rapport is toegezonden aan het college, de fractievoorzitters en de 
Wmo-raad. De Wmo-raad heeft 3 verbeterpunten opgesteld, o.a. een vereenvoudigde 
procedure voor bepaalde soorten bijzondere bijstand en de status van de 
witgoedregeling. Deze zijn per brief aan het college gezonden. 
In mei is gesproken over de schuldhulpverlening en de uitvoering hiervan. Ook tijdens 
de raadsrotonde in mei is gesproken over het schuldhulpproject, later voorportaal 
genoemd. Eind 2012 is er nog onduidelijkheid over het project. 
Dhr. G. Mientjes is de coördinator van het Schuldhulp maatjesproject dat is opgezet. 
Eind 2012 zijn 13 "maatjes" inzetbaar. 
In oktober heeft de interessegroep zich bezig gehouden met de thuiszorg, zowel voor 
de zorgontvangers als de zorgverleners. De groep heeft meerdere bijeenkomsten 
bezocht waar over dit punt gesproken is. 

Interessegroep Klanttevredenheid & dienstverlening (KTV) 

Voor een bespreking van de opzet van het klanttevredenheid onderzoek 2012 is de IG. 
KTV niet uitgenodigd ondanks aandringen. De uitslag van het klanttevredenheid 
onderzoek kwam eind september 2012, zodat het niet meer haalbaar bleek om 
ondervraagden voor een gezamenlijk gesprek bijeen te roepen. Half oktober is de Wmo-
raad uitgenodigd om over het klanttevredenheid onderzoek van 2013 te praten. 

Interessegroep Regiotaxi en aanverwant vervoer 

In de loop van het jaar is de Regiotaxi diverse keren ter sprake gekomen. De Wmo-raad 
heeft diverse voorstellen i.z. de wijzigingen van de voorwaarden met de wethouder 
besproken. Daarnaast is er op 5-11-2012 een evaluatie van de Regiotaxi geweest met 
een ambtenaar. 
De Wmo-raad is teleurgesteld over het feit, dat bijna geen enkel verbeteringsvoorstel is 
overgenomen. Ook in de korte samenvatting van de evaluatie Regiotaxi d.d. 5-11-2012 
is hier geen gewag van gemaakt. 
Het betreft de volgende punten: 
• Het voorstel van een meerrittenkaart, tienrittenkaart, is zonder argumentatie uit het 
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zicht verdwenen. 
• De toezegging van wethouder Rijnsaardt, dat, in het geval de 52 ritten per jaar niet 

zijn gebruikt, er contact met de pashouder zal worden opgenomen vóór de beslissing 
over het al of niet betalen van de vergoeding door de pashouder. 

• Er zou een 'kan-bepaling' kunnen worden toegepast. 
• Op het voorstel t.a.v. de mensen met een beperking is geantwoord dat er maatwerk 

gegeven zou worden. 
• De toezegging vanuit het zorgloket, dat de begeleider in sommige gevallen wel voor 

een gereduceerde prijs met de regiotaxi kan meereizen, omdat dit middels de 
zorgverzekeraar en een medische noodzakelijkheid verkregen kan worden. 

tnteressegroep Sociaal Digitaal Loket. 

Het Digitaal Sociaal Loket omvat de realisatie van een digitaal Wmo-loket. De IG. werd 
gevraagd het digitale loket te testen. Hieraan is uitgebreid gehoor gegeven. Hier is door 
de medewerkers van het digitaal loket positief op gereageerd. 

9. WMO VOORZITTERSOVERLEG ACHTERHOEK. 

De halfjaarlijkse bijeenkomsten, waar uitwisselen van gegevens en ideeën centraal 
staan, is verlaten, nadat in mei een bijeenkomst van het Poho, Achterhoeks regionaal 
portefeuillehouder overleg, voor de drie transities jeugdzorg, participatiewet en Awbz 
naar Wmo, is belegd. Hier is de vraag gesteld of de Wmo-raden ook bij het Poho-
overleg betrokken kunnen worden, zoals dat per gemeente gebruikelijk is. In de 
oktoberbijeenkomst van het Poho werd duidelijk dat de Wmo-raden een rol hierin 
kunnen gaan vervullen. Daarop volgden er verschillende keren een voorzittersoverleg 
om hieraan vorm te geven. Aan Zorgbelang Gelderland is ondersteuning gevraagd. 
Hierop is het Projectplan Participatie Wmo-raden in de 3 transities Achterhoek 
gelanceerd waarin beschreven is op welke wijze de Wmo-raden mee kunnen doen bij 
het Poho overleg, dus een stem kunnen hebben in het voortraject bij het reglementeren 
en uitwerken van de drie transities. De Poho wil dit opnemen in haar jaarkalender. In 
2013 zal dit verder zijn beslag krijgen. 

10. FINANCIËN 

In 2012 was voor de Wmo-raad in totaliteit een budget beschikbaar van € 11.000,-. 
Aan presentiegelden en reiskosten is een bedrag besteed van € 12.320,57. 
Aan (cursus)bijeenkomsten en externe adviseurs is een bedrag besteed van € 1.000,-. 
In totaliteit bedragen de uitgaven 2012 van de Wmo-raad € 13.320,57. 
Geconcludeerd kan worden dat de Wmo-raad in 2012 de gestelde financiële kaders met 
€ 2.320,57 heeft overschreden. 

11. TOT SLOT 

Er vindt halfjaarlijks overleg plaats tussen het contract- managementteam van de fa 
Harting-Bank en afgevaardigden van de betreffende Wmo-raden. 

In 2012 zijn er wijzigingen in de begeleiding van de Wmo-raad doorgevoerd. De 
secretariële ondersteuning door mw. Weirath is overgenomen door mw. Jansen en later 
door mw. Visser. De Wmo-raad is ambtelijk ondersteund door de beleidsmedewerkers: 
mw. Helsloot en dhr. M. Roelvink . 
Daarnaast worden de leden ondersteund door de eigen achterban. 
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12. LEDEN EN PLAATSVERVANGENDE LEDEN WMO-RAAD 

Samenstelling Wmo-raad eind 2012: 

Leden: 
Naam 
Dhr. W. Post 
Mw. A. Cornelissen-Roemaat 
Mw. G. Bruins-Putman 
Dhr. H. Rootmensen 
Mw. H. Glashouwer 
Mw. G. Bullée 
Dhr. J . Massop 
Dhr. J. ter Horst 
Dhr. M. van der Kracht 
Mw. P. Sant Anna 
Mw. Th. Broekhuizen-Stijntjes 
Dhr. A. Gosseling 

namens functie 
onafhankelijk voorzitter 
secr. / penn. Charitatieve instellingen 

Ouderenbonden 
Ouderenbonden 
Mantelzorg 
Dorpsbelangenverenigingen en wijkraden 
Gehandicaptenorganisaties en patiëntenverenigingen 
Cliënten huishoudelijke verzorging 
Mensen met een verstandelijke beperking 
Jeugd- en jongerenverenigingen 
Vrouwenverenigingen (plv.lid) 
Minima en armoede 

Dhr. W. Bennink ondersteuner, belangenbehartiger voor mensen met een 
verstandelijke beperking 

Plaatsvervangende leden: 
Naam 
Dhr. F. Postma 
Mw. R. Rozeboom 

namens 
Ouderenbonden 
Minima en armoede (asp. lid) 

gemeente 

Oude IJsselstreek 
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