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1. Inleiding
Evenals in de voorgaande jaren legt de Wmo-adviesraad met dit jaarverslag verantwoording af over de verrichte
werkzaamheden van het afgelopen jaar. Tevens zijn in dit verslag de speerpunten voor het lopende jaar 2019
opgenomen.
Basis voor de werkzaamheden van de adviesraad is de “Verordening cliëntparticipatie 2015“ (december 2014)) en de
Regeling adviesraden VWI en Wmo (01-01-2017). De taak van de adviesraad is het gevraagd en ongevraagd geven
van adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn over beleid en
beleidsvoornemens met betrekking tot de Wmo en Jeugdwet. De Wmo is een participatiewet welke de gemeente de
opdracht geeft om burgers, waar nodig, te ondersteunen bij het kunnen meedoen in de maatschappij.
De voorzitter sprak bij de opening van de eerste vergadering in het nieuwe jaar de verwachting uit dat het een bijzonder
jaar zou worden vanwege de gemeenteraadsverkiezingen met een bijbehorende wisseling van het college en een ander
bestuursakkoord, wat mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor het Sociaal Domein. (De Wmo-raad heeft in dit kader
door middel van een brief ook een aantal relevante onderwerpen onder de aandacht gebracht van de formateur).
Daarnaast memoreerde de voorzitter dat de Adviesraad Wmo zelf ook bezig was in een proces m.b.t. de eigen positie,
werkwijze, en de mate van verbinding met de cliëntenachterban.
Na afloop van het verslagjaar kan worden geconstateerd dat hij een vooruitziende blik heeft gehad.

2. Missie en visie
Op de beleidsdag van de Wmo-adviesraad in 2016 is aandacht gegeven aan de visie en missie van de Wmo-raad:
Missie
Vanuit de goede contacten in de samenleving streeft de Adviesraad Wmo van de gemeente
Apeldoorn naar het geven van onafhankelijke kwalitatief hoogwaardige adviezen op het terrein
van zorg en welzijn en draagt zo bij aan het Wmo-beleid van de gemeente.
Visie
Het betrekken van de burger bij de ontwikkeling van het WMO-en Jeugdbeleid leidt tot actief burgerschap wat ten goede
komt aan de gehele gemeenschap.
Kernwaarden
Deze visie en missie zijn gestoeld op een aantal kernwaarden. Dit zijn onafhankelijkheid, representativiteit, integriteit,
transparantie, respect en kwaliteitsbewustzijn. Deze waarden gelden zowel voor de raad als organisatie als voor het
externe functioneren van de raad.
In te zetten instrumenten zijn o.a.
•
Intensief volgen van en betrokken blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen
•
Vroegtijdige signalering van ontwikkelingen op basis van contacten met de achterban
•
Het onderhouden van goede contacten met het gemeentelijke apparaat
•
Het vroegtijdig betrokken zijn bij het maken van gemeentelijk beleid
•
Het onderhouden van contacten met aanliggende Wmo-raden

3. Samenvattend verslag van de werkzaamheden
Per 01-01-2015 zijn een aantal voormalige rijkstaken gedecentraliseerd en opgedragen aan de gemeenten. Het betreft
delen van de voormalige AWBZ, de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Taken
die de gemeenten met een beperkter budget moeten uitvoeren.
Het jaar 2018 kenmerkte zich evenals de voorgaande jaren als een jaar waarin de verdere uitwerking en implementatie
van het voorgenomen beleid gestalte kreeg. Er is bijvoorbeeld aandacht gegeven aan de transformatieprocessen van
Jeugdhulpverlening, het onderdeel Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen maar ook aan de ontwikkeling van
Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO’s) of het gehandicaptenvervoer (Plus-OV). Processen die veelal ook
in 2019 een vervolg hebben gekregen.
Werd in het verleden gebruik gemaakt van een beleidsontwikkeling met (afgeronde) beleidsnota’s en
uitvoeringsregelingen, geleidelijk is er sprake van een verschuiving naar langer lopende transformatieagenda’s of
meerjarenagenda’s. Dit heeft gevolgen voor de wijze van advisering van de Wmo-raad die nu veelal tijdens het
ontwikkelingsproces in het contact met de ambtenaren plaatsvindt in plaats van d.m.v. adviezen op afgeronde
beleidsnota’s.
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De adviesraad heeft in elf openbare vergaderingen en in vele werkgroep vergaderingen, consultaties en andere
besprekingen aandacht gegeven aan deze ontwikkelingen.
In elke Wmo-vergadering werd de raad standaard door de betreffende contactambtenaren van de Wmo-raad bijgepraat
over actuele ontwikkelingen. Daarnaast waren er regelmatig één of meer ambtenaren aanwezig die de raad een nadere
toelichting gaven op de ontwikkelingen met betrekking tot een bepaald thema, een voorgenomen beleid of de uitvoering
in de praktijk. Presentaties die in veel gevallen ook aanleiding gaven tot vragen of discussie.
Een kleine greep uit de vele onderwerpen die in de openbare Wmo-vergaderingen aan de orde kwamen:
• Wijkgericht werken en netwerkgebieden
• Aanpak verwarde personen en de Taskforce EPA
• Website Sociaal Domein gemeente Apeldoorn
• Omgevingswet en omgevingsvisie
• Inkoopproces Wmo en Jeugd
• Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag
• Kadernota Jeugd en Wmo
• ‘Welkom in de Woonomgeving’ een thema dat onderdeel is van de Transformatieagenda MOBW
• Werk- en leerprogramma Sociaal Domein
• Actuele ontwikkelingen rondom het Meldpunt Sociaal
• Jaarmonitor Sociaal domein 2017
• Actuele ontwikkelingen rondom Veilig Thuis
• Plus-OV
• Ontmoetingsplekken
• Huishoudelijke hulp
• Ontwikkelingen rondom het Platform Ertoe Doen
• Ontwikkelingen rondom het CJG Apeldoorn
Daarnaast heeft de adviesraad in haar openbare vergaderingen uitvoerig gesproken met de verantwoordelijke
wethouders, respectievelijk dhr. Ben Bloem en in een latere fase met dhr. Detlev Cziesso over actuele ontwikkelingen.
Ook heeft informeel overleg plaatsgevonden tussen de wethouder en het Wmo-bestuur.
De formele, openbare vergaderingen van de Wmo-raad werden standaard voorafgegaan door een (besloten)
Vooroverleg. Naast de formele vergaderingen van de adviesraad is ook binnen de verschillende werk-, project-, en
klankbordgroepen regelmatig onderling overlegd en zijn (voorlopige) standpunten bepaald. Er werd door Wmo-leden
gesproken met diverse (cliënt)organisaties en zorgaanbieders, overlegd met verschillende ambtenaren, etc.
Het voorbereidende werk om te komen tot een advies vindt met name in de werkgroepen plaats.

4. Uitgebrachte adviezen
De adviesraad bracht, in sommige gevallen samen met de VWI-adviesraad, adviezen of een bief uit over de
volgende onderwerpen:
- Brief Adviesraad Wmo inzake Transitie OGGz
- Ongevraagd advies n.a.v. technische presentatie over de doorontwikkeling van het CMO
- Advies inzake de Sluitende Aanpak ‘Personen met Verward Gedrag’
- Advies inzake Verordening maatschappelijke ondersteuning en Verordening Zorg voor Jeugd
- Advies inzake Kadernota Gezondheid 2018 – 2021

5. Adviesraad WMO
5.1 Samenstelling
De Wmo-raad kent, naast een onafhankelijke voorzitter, minimaal 11 en maximaal 15 leden.
Op 31 december 2018 bestond de adviesraad uit 12 leden en een voorzitter.
Het jaar was begonnen met 16 (aspirant)leden, maar de drie aspirant-leden werden al snel, in het begin van het
verslagjaar, door B&W formeel benoemd. Als gevolg van het rooster van aftreden maar ook vanwege het niet te
combineren van werkzaamheden en het lidmaatschap van de raad moest in de zomermaanden van vier leden afscheid
worden genomen. Vanwege het proces van een mogelijk samengaan van de VWI-raad met de Wmo-raad is besloten
de vacatures op te schorten.
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Ook in het afgelopen jaar is gebleken dat de gevraagde tijdsinvestering van twee dagdelen per week per lid van de
adviesraad in vele gevallen niet toereikend blijkt om de werkzaamheden van de adviesraad gedegen te kunnen
uitvoeren. Dit blijft een risico voor de continuïteit van de adviesraad die geheel uit vrijwilligers bestaat.

5.2 Structuur Wmo-raad
De Wmo-raad kent een organisatorische opbouw van drie werkgroepen (van vier á vijf leden) die integraal
verantwoordelijk zijn voor de werkvelden die zij bestrijken. Het voorzitterschap van een werkgroep ligt bij de coördinator.
De leden van de werkgroepen vormen gezamenlijk de Wmo-raad die maandelijks (in beginsel openbaar) vergaderd. De
aansturing van de Wmo-raad als geheel ligt bij een coördinatieraad bestaande uit de drie coördinatoren van de
werkgroepen, de secretaris en de voorzitter.
Naast de werkgroepen zijn er voor de gezamenlijke thema’s samen met de VWI-raad klankbordgroepen gevormd
waarin zowel Wmo-raadsleden als VWI-leden zitting hebben.
De werkvelden van de verschillende werkgroepen zijn als volgt gegroepeerd:
Werkgroep Jeugd en Gezin
• De keten op het gebied van Jeugd, w.o. Transformatieagenda Jeugd, Doorontwikkeling CJG, passend onderwijs etc.
• Vrouwenopvang en huiselijk geweld/Veilig thuis
Deze werkgroep heeft ook een connectie met de gezamenlijke klankbordgroep Jeugd
Werkgroep Ondersteuning Thuis
• Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
• Vervoer
• Huishoudelijke hulp
• Extramuralisering
• Cliëntenondersteuning
• PGB
• Eigen Bijdrage
• Maatwerkvoorzieningen
• WMO-loket
Deze werkgroep heeft ook een connectie met de gezamenlijke klankbordgroepen: Sociaal Vangnet, Vervoer, Integratie,
WMO-loket, klankbordgroep Wonen en klankbordgroep CMO
Werkgroep Meedoen in de Samenleving
• Fysieke toegankelijkheid van de voorzieningen
• Dagbesteding
• (Basis)mobiliteit
• Ontmoeting
• Welzijnsnetwerken (SWT)
• Algemene voorzieningen
• Toegang
• Vrijwilligersondersteuning
• Begeleiding en toeleiding naar participatie
• Sociaal vangnet
• Doorontwikkeling CMO’s
Deze werkgroep heeft ook een connectie met de gezamenlijke klankbordgroepen: Cliënten Werkplein Activerium,
Reïntegratiemiddelen, Integratie en klankbordgroep Vervoer.

5.3 Verkenning samenwerking/-gaan Wmo- en VWI-raad
Aan het begin van het verslagjaar zijn de coördinatoren van de beide adviesraden bijeengekomen, om het met
elkaar te spreken over de positie en werkwijze van de beide adviesraden naar de toekomst toe. Doel van deze sessie
was, gegeven de breedte van het Sociaal Domein en het regelmatig gezamenlijk adviseren van de beide raden maar
ook voortbordurende op de uitkomsten van de Wmo-heidag in 2018, of er een aanzet kon worden gegeven tot een
verdere verbinding tussen beide raden.
Deze bespreking heeft geleid tot een gezamenlijke werkgroep die eind mei in een notitie Verkenning
samenwerking/samenvoeging adviesraden VWI en Wmo adviseerde een verdere verkenning uit te voeren met als doel
te komen tot één raad Sociaal Domein. Het gedachtengoed van deze notitie kreeg de instemming van beide raden
evenals van de gemeente. Aan het einde van het verslagjaar werd aan de betreffende werkgroep gevraagd deze
verkenning verder uit te voeren hetgeen in het vroege voorjaar van 2019 heeft geid tot concrete voorstellen.
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6. Tenslotte
Met dit jaarverslag is informatie verschaft over de werkzaamheden in het afgelopen jaar.
Ondanks dat de adviesraad vanuit haar onafhankelijke positie gehouden is om met een kritische blik het gemeentelijk
handelen te volgen, kan met waardering worden geconstateerd dat de relatie met de portefeuillehouders en de
verschillende beleidsambtenaren constructief en plezierig is. Respect voor de positie van de beide gremia is daarin
leidend.
Ook in het nieuwe jaar wordt de samenwerking met de ambtelijke organisatie met veel vertrouwen tegemoet gezien.
Wim van der Meer
Secretaris-penningmeester Wmo-raad
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