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1.

Inleiding

Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag van de Wmo-raad Lingewaal. Een jaar dat zich
kenmerkte met veel en nieuwe aspecten waardoor ons werk ook verder verbreed en verdiept is.
Zo is de Wmo-raad zich steeds meer gaan verdiepen in de taken die de overheid naar de gemeente
gaat overhevelen en heeft de Wmo-raad al enige adviezen aan de gemeente verstrekt. Ook zijn we in
contact getreden met de Wmo-raden uit de regio van het Rivierenland waar al op bestuurlijk niveau
samen gewerkt wordt en waar steeds meer taken ambtelijk op regionaal niveau worden voorbereid.
Een jaar waarin we ons eerste vijf jarig lustrum hebben gevierd waarover u verder in het jaarverslag
meer kan lezen. En ook een jaar waarin een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden. Onze
voorzitter van het eerste uur, die vanaf 2008 de Wmo-raad samen met de leden heeft opgebouwd, is
afgetreden en weer toegetreden als gewoon lid van de Wmo-raad.
Kortom, het is een enerverend en leerzaam jaar geweest. Wij hopen u met ons jaarverslag een indruk te
geven van waar we ons mee bezig houden.

2.

Decentralisaties

De drie aankomende decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten hebben een grote rol
gespeeld in 2013 in de Wmo-raad van de gemeente Lingewaal.
Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig
zieken. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit
heet ook wel decentralisatie. Vanuit de gemeente is het doel dat één coach ondersteuning en
begeleiding zal bieden aan mensen die dat nodig hebben. Deze coach doet dat op basis van 1 plan voor
het hele huishouden. Daarbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar de ‘eigen kracht’ rond de zorgvrager
en welke hulp zij op vrijwillige basis kunnen bieden. Daarna kan zo nodig professionele zorg ingezet
worden. Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever, met minder
bureaucratie, goedkoper leveren en de kwaliteit verbeteren. De Wmo-raad kijkt hierbij zoveel mogelijk
naar een goede balans van inzet van preventie, ‘eigen kracht’ en deskundige professionals die dicht bij
de mensen staat.
Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke taken bij of de huidige taken worden uitgebreid. Het
gaat om:


zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen;



hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken);



de jeugdzorg.

3.

Wisseling voorzitterschap

In september 2013 heeft mevrouw Van Drunen het voorzitterschap overgedragen aan mevrouw Van
Iperen.
Mevrouw Van Drunen is in 2008 als kwartiermaker gestart de Wmo-raad als adviesorgaan op te zetten
en heeft dit in de afgelopen 5 jaar met veel passie en energie gedaan en op de agenda bij de gemeente
Lingewaal gezet. In september wordt er voor de afscheidsnemende voorzitter een receptie gehouden en
wordt ze door wethouder Bel in de bloemen gezet en wordt haar een prachtig fotoboek aangeboden
waar medewerkers van het gemeentehuis aan meegewerkt hebben.
Echter volledig afscheid was het nog niet omdat mevrouw Van Drunen als lid van de Wmo-raad in de
komende tijd betrokken blijft.

Jaarverslag Wmo-raad Lingewaal 2013

Pagina 3 van 9

4.

Interne organisatie van de Wmo-raad

Samenstelling
Voorzitter: Mevrouw N.N.J. van Iperen (toegetreden op 2 september 2013), mevrouw H. van Drunen
(afgetreden op 2 september 2013)
Vicevoorzitter: de heer H.L. Loman
Algemene leden:
De heer A. Groeneveld
De heer H.C. van Mourik (afgetreden op 2 september 2013);
De heer J. van Weelden
De heer J.W. Breider
Mevrouw S. Derksen
Mevrouw M. Heus
Mevrouw L.A. Vermeer
Mevrouw K. de Graaf- Uittenbogaard
Mevrouw J. van Besten- van Zon
Mevrouw H. van Drunen (toegetreden als lid op 2 september 2013)
Ambtelijk ondersteuner: mevrouw J. van Bragt
Forum
De voorzitter, vicevoorzitter en de penningmeester vormen samen een intern forum van de Wmo-raad,
dat uitsluitend intermenselijke zaken behandelt en/of onderwerpen waar die de voorzitter in een breder
perspectief wil bespreken. Het is niet de bedoeling dat het forum zaken bespreekt die op de agenda van
de Wmo-raadsvergadering staan. Het forum komt maandelijks bijeen als de voorzitter of een van de
forumleden daartoe het initiatief neemt.
Financiële structuur
De Wmo-raad krijgt van de gemeente een budget om haar taken uit te kunnen voeren en verdeeld dit
jaarlijks in de begroting over de diverse onkosten zoals reiskosten, scholing, extern advies,
vacatievergoeding en abonnementen.
De penningmeester houdt samen met de voorzitter toezicht op het werkbudget dat jaarlijks door het
college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld. In samenwerking met de ambtelijke
ondersteuning ziet de penningmeester toe op de halfjaarlijkse uitbetaling van onkosten en
vacatie(gelden) vergoedingen aan de leden.
Vergaderingen
De raad heeft 11 keer vergaderd in 2013 en wel op 18 januari, 25 februari, 25 maart, 12 april, 27 mei, 24
juni, 2 en 23 september, 28 oktober, 25 november en 16 december.
Zes wekelijks hebben de voorzitter en vicevoorzitter overleg met de afdelingsmanager Maatschappelijke
zaken en jaarlijks een overleg met de wethouder. In het najaar werd het overleg met het Hoofd MZ door
een wisselend Wmo-raadslid bijgewoond en wisselt de vicevoorzitter hierin mee. Hierdoor wordt het
overleg meer open en transparant gemaakt en wordt door zowel de leden als het Hoofd MZ als
waardevol beschouwd. In overleg met het Hoofd MZ wordt wisselend overleg met beleidsambtenaren
van o.m. Jeugd en Wmo/AWBZ en een afvaardiging van de Wmo-raad georganiseerd.
Werkwijze Wmo-raad
De Wmo-raad heeft in 2011 als werkwijze er voor gekozen om te werken met specialistengroepen. In
deze specialisten groepen komen de verschillende domein terug. In totaal zijn er vijf specialisten
groepen gevormd. Deze worden onderstaand weergegeven met daarbij de verschillende
aandachtgebieden en taken:
a.




Informatie, advies en cliëntenondersteuning & Individuele voorzieningen voor
mensen met beperkingen
Aandachtsgebieden en taken:
Huishoudelijke verzorging;
Wmo voorzieningen/aanbestedingen;
Ouderenzorg;
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Meelees groep Wmo-raad;
Contact persoon klankbordgroep gebruikersgroep Wmo voorzieningen;
Contact persoon gebruikers vervoersvoorzieningen;

b.

Sociale samenhang in wijken en buurten (leefbaarheid en participatie)
Aandachtgebieden en taken:
Multifunctionele accommodaties;
Woonservicegebieden;
Huisvesting;
Contact persoon Regionaal overleg Rivierengebied;
Contactpersoon Kleurrijk wonen.






c.



d.




e.





Jeugdbeleid en Zorg
Aandachtgebieden en taken:
Jeugdzorg/CJIG
Sport, recreatie, cultuur en welzijn;
Contactpersoon Combinatiefunctionaris;
Ondersteuning mantelzorgers, vrijwilligers en kwetsbare burgers
Aandachtgebieden en taken:
Subsidieregelingen;
Minimabeleid.
Contactpersoon RSD.
Contact persoon Brede Welzijn organisatie.
Maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld, vrouwenopvang.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Ambulante verslavingszorg
Aandachtgebieden en taken:
Decentralisatie AWBZ;
Maatschappelijke participatie van mensen met psychosociale/psychische problemen;
Gezondheidszorg en begeleiding.
Contact persoon Cliëntenraad basisberaad.

Eind 2013 werd het concept van de nieuwe Wmo wet bekend en concludeerden we in het forum dat
deze structuur hier niet naadloos op aansluit. We willen het voordeel van het werken in
specialistengroepen behouden, echter is de groepsgrote met de bovenstaande indeling klein gebleken
wat de continuïteit en de voortgang beperkt. Voor 2014 zoeken we daarom naar een sluitende
specialistenindeling op de nieuwe indeling van de Wmo wet en steviger specialistengroepen. In 2014 zal
dit vervolg krijgen.

5.

Samenwerking Wmo-raden Rivierenland

In 2013 starten de Wmo-raden van Rivierenland verkennende gesprekken met elkaar onder leiding van
Zorgbelang Gelderland. Met elkaar werd geconcludeerd dat er steeds meer beleid op regionaal,
ambtelijk niveau voorbereidt wordt en er minder betrokkenheid is van de Wmo-raden bij de ontwikkeling
hiervan. De binding werd door alle Wmo-raden nadrukkelijk gevoeld en is door een gekozen dagelijks
bestuur de verbinding gelegd op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Daarnaast sluiten zij aan bij het
platform Zelfredzaam waar zorgaanbieders, zorgkantoren en een afvaardiging van twee wethouders
ieder kwartaal spreken elkaar over de inbreng die zij kunnen hebben in de kanteling. In december startte
een eerste afvaardiging van alle tien de Wmo-raden met een overleg op regionaal niveau met de
projectleider van de transitie Jeugd.
Eind 2013 werd de samenwerking geformaliseerd met het tekenen door alle tien de Wmo-raden van een
intentieverklaring tot samenwerking.
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6.

Scholing

a.

Training Helder en Strategisch Adviseren

In het kader van het eerste lustrum heeft de gemeente in overleg met de Wmo-raad gekozen om als
lustrumkado een training Helder en Strategisch Adviseren aan te bieden. Deze training werd door
nagenoeg alle leden gevolgd op 16 oktober en 4 november 2013. De eerste trainingsavond werd
geopend door wethouder Bel waarbij alle leden persoonlijk in het zonnetje werden gezet en zij ontvingen
een leuke recreatie tas met informatie, wandel-/fietstochten en een cadeaubon. De training is gegeven
door Loo van Eck, Communicatie Advies en Training en door alle leden zeer positief ervaren.
Het format voor advies schrijven is inmiddels doorgevoerd in de Wmo-raad en wordt voortaan gebruikt
bij het gevraagde en ongevraagd advies schrijven. Hiermee ziet het College en de Raad direct welke
adviezen de Wmo-raad meegeeft met daarna argumenten als onderbouwing en zo nodig nog enkele
kanttekeningen. Vanuit het College heeft de Wmo-raad een positieve reactie ontvangen over de nieuwe
schrijfwijze en duidelijkheid bij de advisering.
b.

Facebooktraining

In het najaar hebben de leden van de Wmo-raad een cursus “Facebook” gevolgd. In de cursus is
gekeken naar Facebook welke kennis en vaardigheden we daarvoor nodig hebben. Niet alleen om
ermee te kunnen werken, maar vooral ook hoe we het medium in kunnen zetten ten behoeve van onze
achterban. Dezelfde avond maken de leden een groeps- en zakelijke Facebook pagina in en gaan de
leden met elkaar oefenen om de werkwijze meer eigen te maken. In 2014 wordt het project vervolg.
c.

Contacten buiten de Wmo-raad





Bijeenkomst “armoede” van de Wmo-raad Leerdam;
Kernavond over jeugd in alle kernen van de gemeente Lingewaal;
Bijeenkomst in Giessenburg aanwezig geweest. Onderwerp: presentatie ambtenaren Wmoloketten, informatie over hoe burgerparticipatie plaats kan vinden;
Bezoek aan Elsendorp, een voorbeeld van lokale kracht, inwoners runnen zelf de
zorgvoorzieningen en hebben in samenwerking met elkaar en veel eigen inzet een
multifunctionele accommodatie gebouwd;
Bijeenkomst in Druten geweest voor ontwikkelingen in AWBZ met presentaties van het
zorgkantoor en Zorgbelang Gelderland;
Meerdere netwerkbijeenkomsten Wmo-raden Rivierenland met onderwerpen over
samenwerking en krachtenbundeling en Denktank inzet Sociale media;
Jaarcongres Zorg & Welzijn
Training participatie jeugdbeleid in Utrecht;
Training Vinden en Binden vrijwilligers bij Zorgbelang Gelderland;
Kennismatch vrijwilligers georganiseerd door de Rabobank;
Manifest Sociaal Profiel Provincie Gelderland;
e
Jaarvergadering Wmo koepel en 2 lezing Hannie van Leeuwen.
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d.

Verstrekte adviezen Wmo-raad

In 2013 zijn er vijf adviezen uitgebracht door de Wmo-raad met als onderwerp.









Informatie aan inwoners met een inkomen op het minima niveau.
Ondanks de crises in ons land blijft het moeizaam om zoveel mogelijk mensen met minimum
inkomen te bereiken en gebruik te laten maken van de minimaregelingen die er zijn. De Wmoraad heeft hierover advies gegeven om deze berichten te blijven plaatsen in de lokale kranten
die er zijn.
Verzoek ondersteunen motie gemeente Leeuwarderadeel.
De Wmo-raad heeft het College geadviseerd om deze motie te steunen waarin gepleit wordt bij
de regering en de leden van de Tweede Kamer dat ze er op aandringt dat Nederland meedoet
aan de EU-regeling voor steun aan de “Minstbedeelden”.
Contourennota “de samenredzame samenleving”.
Na het lezen van de contourennota is vastgesteld dat de Wmo-raad zich in zijn geheel kon
vinden in de notitie. Wij hebben enkele vragengesteld ter verduidelijking.
Groeinota Jeugdzorg in Rivierenland.
Zoals de naam van de nota aangeeft is het beleid van Jeugdzorg in Rivierenland nog in
ontwikkeling bij deze adviesaanvraag. Ons advies sluit daarop aan en geven we aan mee te
willen denken en advies uit te brengen in het traject tussen de groeinota en de definitieve nota.
Belangrijke punten vinden we daarbij organisatie op lokaalniveau, betrokkenheid van burgers en
het aantal, grootte en deskundigheid van de gebiedsteams die ingericht gaan worden.
Regionale agenda en regiovisie OGGZ 2013 – 2017.
In haar advies onderschrijft de Wmo-raad het belang van preventief beleid om zowel het aantal
zorgvragen van de OGGz in Lingewaal laag te houden en daarbij hebben we extra aandacht
gevraagd om zorgmijders meer en sneller in beeld te krijgen. We hebben aandacht gevraagd bij
de inrichting van het Lokaal Zorgnetwerk of het portaal voor ‘de overlap’ over de gemeente- en
provinciegrens die Lingewaal kent zoals de Bijstand, de Sociale werkvoorziening (De Avelingen
groep) en GGZ zorg van Yulius, zodat ‘deze overlap’ voor inwoners van Lingewaal geen extra
hindernis geeft om zorg te vragen of te ontvangen. Tevens is het risico van toename van
geestelijke gezondheidszorg bij ouderen benoemd. Dit kan voor gaan komen door de
extramuralisering van zorgzwaarte pakketten 1 t/m 4 en een aandachtspunt is bij de
herinrichting van de kernen als deze aan de orde komen.

In alle adviezen t.a.v. de transities heeft de Wmo-raad het belang genoemd om burgers van Lingewaal
tijdig te informeren over het veranderende beleid en wat het concreet voor hen gaat betekenen.
e.

Georganiseerde bijeenkomsten

Samen met de gemeente Lingewaal en Zorgbelang Gelderland heeft de Wmo-raad een bijeenkomst
over lokale samenwerking en krachtenbundeling Lingewaal op 14 november 2013 georganiseerd. Het
doel van deze bijeenkomst was het kennismaken met de belangenbehartigers in Lingewaal en er is door
een inhoudsdeskundige van de gemeente Lingewaal over de aankomende veranderingen van het
Sociale Domein en de stand van zaken in Lingewaal/Rivierenland informatie gegeven.
Omdat door de aankomende transities de componenten zorg en welzijn dichter bij elkaar komen is het
nog noodzakelijker geworden dat de Wmo-raad contact heeft met andere belangenbehartigers
bijvoorbeeld de cliëntenraden.
De bijeenkomst van november was de start om in 2014 verder te gaan met krachtenbundeling en om
met Martin Luther King te spreken: “Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met
elkaar samenwerken is succes.”
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f.









Uitgenodigde gasten tijdens de Wmo-raad vergaderingen:
Januari
Leerplichtambtenaar van de gemeente Lingewaal heeft informatie gegeven over de werkwijze
van het Wmo-loket en over in invulling van de taak van leerplichtambtenaar in de Gemeente
Lingewaal.
Februari
Het doel is het bespreken van het project “een stap verder en burgerparticipatie en de transities
van overheidsbeleid in Rivierenland”.
September
Beleidsadviseur Jeugd gemeente Lingewaal. Hij heeft de stand van zaken rond de transitie
jeugd uitgelegd.
Hoofd Welzijn over de combinatiefunctionaris en de stand van zaken met betrekking tot de
brede welzijn organisatie.
November
Wethouder over de financiële ombuigingen 2013 en het oormerken van budgetten.
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g.

Toelichting financieel jaarverslag Wmo-raad 2013

Het financieel verslag 2013 laat een positief saldo zien. De redenen hiervoor worden in deze paragraaf
toegelicht. Met de verandering van de drie transities die in 2014 volop in voorbereiding zijn ziet de Wmoraad het werk groeien en meer deskundigheid van Wmo-raadsleden vragen. Eind 2013 is daarom
ingezet op de werving van nieuwe Wmo-raadsleden. Daarnaast is een start gemaakt met samenwerking
met de Wmo-raden uit Rivierenland, extra ondersteuning van Zorgbelang Gelderland en externe
scholing. De Wmo-raad verwacht dat met name deze posten extra kosten met zich mee gaan brengen,
waarbij mogelijk meer beroep gedaan moet worden op externe adviseurs. Daarnaast is ingezet op
digitalisering van de Wmo-raadsleden.
Een aantal posten zijn onderschreden waarvan we de belangrijkste 3 noemen.


Post 1, Vacatiegelden Wmo-raadsleden.
In 2013 zijn we gestart met elf leden, lopende het jaar hebben er twee leden afscheid genomen
vanwege privé redenen. Deze post was berekend op twaalf leden.



Post 5, projectgroepen.
Deze post is vorig jaar niet gebruikt. Een deel hiervan is te wijden aan het feit dat posten niet
altijd onder de goede post weg geschreven is. De nieuwe penningmeester heeft in overleg met
de voorzitter hierin verandering gebracht voor de verwerking van posten in 2014.



Post 11, externe advieskosten.
Deze post is vorig jaar niet gebruikt. Van de gemeente heeft de Wmo-raad een zinvolle training
Helder en Strategisch advies schrijven ontvangen i.v.m. het vijfjarig jubileum. De kosten hiervan
zijn niet ten laste gekomen voor de Wmo-raad. De Wmo-raad verwacht in de komende jaren
meer professionalisering en ondersteuning nodig te hebben nu de drie transities naar de
gemeente overkomen.
Ook zijn er een aantal posten overschreden waarvan we de belangrijkste noemen.



Post 4, Communicatie en PR.
In overleg met hoofd Maatschappelijke Zaken is de Wmo-raad eind 2013 overgegaan naar het
gebruik van tablets. Er is gezocht naar een goede en makkelijk bruikbare tablets met microsoft
office. De keuze is gemaakt voor Microsoft Surface waar een zeer scherpe prijs van € 325,- per
e
stuk is afgesproken voor de aanschaf van elf stuks. De 1 zes zijn in 2013 gekocht en begin
2014 worden de volgende vijf aangeschaft. Het doel is dat er minder papier en post gebruikt
wordt.
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