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De Wmo-raad Borne is een adviesorgaan voor B&W en heeft in 2016 zeven keer vergaderd. Daarnaast 

heeft de Wmo-raad een overleg gevoerd met de Raadswerkgroep decentralisaties en heeft zij een 

jaargesprek gehad met B&W.  

De Wmo-raadsvergaderingen zijn openbaar.  

Om inbreng vanuit de achterban te realiseren zijn verschillende mensen vanuit hun praktijk tijdens de 

vergadering aanwezig om toe te lichten welke signalen zij ontvangen over de uitvoering van de Wmo.  

In 2016 hebben de volgende mensen aan een van onze vergaderingen deelgenomen: 

- Mw. M. Ligtenberg van de gemeente Borne over communicatie 

- Mw. J. Boevink van Welzijn Ouderen Borne over eenzaamheid 

- Mw. G. Senhorst van het landelijk platform GGZ over beschermd wonen 

- Dhr. E. Markvoort en mw. C. Butink van Welbions over woonbeleid in Borne  

 

1. Formele en informele adviezen 

Eind maart heeft de Wmo-raad een ongevraagd advies ingediend over communicatie. Zij spreekt de 

wens uit om structureel budget voor communicatie over Wmo-onderwerpen te reserveren en daarbij 

speciaal aandacht te besteden aan alle media, dus zowel aan de nieuwe digitale als de ouderwetse 

papieren media. Specifieke aandacht wordt gevraagd voor de mogelijkheden van cliëntondersteuning.  

 

Twee leden van de Wmo-raad denken mee met de beleidsambtenaren over keuzevrijheid en 

regievoeren. 

 

De Wmo-raad adviseert de beleidsmedewerker om in de bevestigingsmail van het Wmo- loket de 

termijn van 6 weken te noemen en de klant te informeren als dit niet wordt gehaald. 

 

De Wmo-raad dringt er bij de Gemeente op aan om op advies van de diaconie het eigen risico van de 

zorgverzekering over te nemen bij de laagste-inkomensgroepen. 

 

Op verzoek van mw. E. Grootjans heeft de Wmo-raad in het voorjaar meegewerkt aan een onderzoek 

naar de toegankelijkheid van de stembureaus in Borne. In september heeft mw. Grootjans de resultaten 

hiervan gerapporteerd.  

 

In december heeft de gemeente Borne besloten om passend vervoer te organiseren voor alle inwoners. 

Daarbij staan de mogelijkheden van inwoners centraal. Een lid van de Wmo-raad neemt deel aan de 

werkgroep die plannen ontwikkelt.  

 

2. Thema’s 

Bij iedere Wmo-raadsvergadering zijn beleidsmedewerkers Wmo en /of Jeugd aanwezig. De 

beleidsvoornemens worden hier besproken en op informele wijze worden aanbevelingen of suggesties 

gedaan door de Wmo-raad. In 2016 zijn de o.a. volgende onderwerpen  besproken: 

- Privacy en protocol (mw. E. Diepenmaat) 

- Huishoudelijke ondersteuning; aandachtspunten naar aanleiding van de gerechtelijke 

uitspraak (mw. K. van Dam) 



- Integrale Inkoop Jeugd en Wmo (mw. R. Siegerink) 

- Schuldhulpverlening (mw. M. Hanrath) 

- Monitor Menselijke Maat (mw. Gras) 

 

3. Informatie vanuit de achterban 

Vanuit betrokkenheid bij verschillende doelgroepen bezoeken leden van de Wmo-raad  regelmatig 

bijeenkomsten, die georganiseerd worden door vertegenwoordigers van de GGZ, de ouderenbonden, 

de mantelzorgers, patiëntgroepen, vrijwilligersorganisaties en wijkverenigingen. Op deze manier 

krijgen wij informatie over ontwikkelingen die relevant zijn voor diverse achterbannen en kunnen wij 

signalen terugkoppelen naar de beleidsambtenaren van de gemeente. 

In 2016 is daarnaast deelgenomen aan een expertmeeting over Huishoudelijke ondersteuning, een 

informatiebijeenkomst over de Menselijke Maat (cliëntervaringsonderzoek) en een bijeenkomst van 

Right to challenge. Eind november zijn  leden naar de informatieavond Dementievriendelijke 

Gemeente geweest 

Ook heeft de Wmo-raad samen met de gemeente deelgenomen aan de zorgSAMENmaart bijeenkomst 

in het Dijkhuis. Er zijn folders uitgedeeld om de naamsbekendheid van de Wmo-raad te vergroten. De 

Wmo-raad heeft daarnaast een eigen website, die onderhouden wordt door de heer H. Schonewille. 

Het doel is mensen in Borne te informeren over ontwikkelingen rond de Wmo en over de Wmo-raad.  

 

4. Samengaan Wmo-raad WWB-platform Borne 

Eind januari heeft de Wmo-raad samen met het WWB-platform een gesprek gevoerd met de betrokken 

wethouders de heer Kotteman en de heer Velten over een mogelijk samengaan van beide adviesraden. 

In de loop van 2016 hebben beide adviesraden besloten om samen te vergaderen en is een nieuwe 

conceptverordening opgesteld voor een adviesraad Sociaal Domein. In december is besloten om 

gezamenlijk verder te gaan. Het plan is om medio 2017 te komen tot een nieuwe adviesraad. 

 

5. Aandachtspunten 2017 

- Adviesraad Sociaal Domein 

- Communicatie 

- Vervoer 

- Woonbeleid (levensloopbestendige woningen) 

- Mantelzorg(pas) 

- Dementie 

- Armoedebeleid 

- Inwerken nieuwe leden 

 

  



Samenstelling Wmo-raad 

Mw. H.D.B. van Oosten-Damman    DB-voorzitter 

Mw. K.  van Dam - de Meij    DB-secretaris 

Mw. S.  Geerdink - Janssen    DB-vicevoorzitter 

Dhr. J.A. van Daalen      

Dhr. H. de Jong      

mw. E. van den Nieuwboer – Faber    

Dhr. G.J.F.  Scholten   

Dhr. M.J. van Zelm   

 

Ondersteuning Wmo-raad  

Mw. E. Stronks Ondersteuning afdeling Welzijn en Educatie 

Dhr. H. Schonewille Vrijwilliger /ondersteuner website 

 

 Samenstelling Wwb-platform 

  

Dhr. A. Straatsma voorzitter 

Dhr. G.J.F. Scholten  

Mw. E. Sluiter  

Dhr. B. ten Voorde  

  

 

Ondersteuning WWB platform: 

Dhr. M. Eijkelenkamp Beleidsmedewerker, klachtencoördinator 

 

 

 

  



FINANCIEEL VERSLAG 2016 

 

Budgetoverzicht WMO raad 2016  

periode uitgaven budget 

   

1-1-2016 saldo € 2.500,00  

   

1e kwartaal markvoort media sevicepakket 2016 -€ 231,59  

 printkosten 2015  -€ 400,00  

 reiskosten ggz/beschermd wonen bijeenkomst -€ 26,88  

 DB overleg -€ 18,40  

 kopieerkosten PTB -€ 30,13  

   

2e kwartaal   

   

   

   

3e kwartaal   

   

   

   

4e kwartaal bijeenkomst burgerparticipatie incl reiskosten -€ 48,60  

 Printkosten 2016 -€ 400,00  

 lidmaatschap koepel -€ 150,00  

 kerstpresentje -€ 150,28  

   

   

   

   

   

31-12-2016 saldo € 1.044,12  

   

   
 


