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Beste lezer van dit jaarverslag 2011 van het WMO-Platform Borne, 

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het WMO-Platform Borne. Ook dit jaar willen we u met 

dit jaarverslag een inkijk geven in en ook verantwoording afleggen over onze 

werkzaamheden in het verslagjaar 2011. 

Ons WMO-Platform Borne is in 2007 geïnstalleerd door het College van B&W om als 
onafhankelijk adviesorgaan gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over alle zaken die 
betrekking hebben op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet redeneert 
vanuit het oplossen van problemen en niet meer zo zeer vanuit de voorzieningen. Alle 
burgers, jong of oud, gezond of met beperkingen moeten kunnen winkelen, sporten of deel 
kunnen nemen aan sociale activiteiten. Lukt dit bijvoorbeeld niet vanwege handicap of 
door een sociaal of geestelijk probleem? Dan zoeken we samen naar oplossingen. De kern 
van de WMO is zelfredzaamheid en samenwerking. En in Borne werken organisaties en 
instellingen nauw samen met de gemeente. Het motto van de gemeente Borne met 
betrekking tot de WMO is: Niemand staat alleen! 
 
In dit jaarverslag 2011 besteden we aandacht aan: 

• overzicht en evaluatie van onze activiteiten in 2011 
• de door ons uitgebrachte adviezen 
• het financieel verslag 2011 
• ons werkplan 2012 

 
Evenals in voorgaande jaren zien we ook in 2011 een groep zeer betrokken mensen in ons 
WMO-Platform die de belangen van hun achterban behartigen, zonder daarbij het 
algemeen belang uit het oog te verliezen. Wederom is er ook in 2011 heel veel werk verzet 
door onze leden van het Platform. Het is een prima groep mensen om mee te mogen 
werken. 
 
De samenwerking met het College, met beleidsmedewerkers, met onze ambtelijke 
ondersteuner en met andere ambtenaren hebben we als zeer positief ervaren en wij willen 
ook in 2012 zeker weer ons steentje bijdragen om deze coöperatieve samenwerking verder 
voort te zetten.  
 
Tot slot: het was een jaar om positief op terug te kijken en daarom wil ik hierbij mijn dank 
uitspreken aan alle leden van ons WMO-Platform, het gemeentebestuur en de ambtenaren 
van de gemeente Borne voor uw aller inzet om de WMO tot een succes te maken. 
 
Gerard Lohuis,  
voorzitter WMO-Platform Borne 
10 februari 2012

Uw bief van Datum verzending  Contactpersoon G. Marsman  
   adres  Postbus 200, 7620 AE Borne 
Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl  
    telefoon 074 2668588 
Onderwerp       Jaarverslag 2011 
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1. INLEIDING: 

 

Voor U ligt het Jaarverslag 2011 van het WMO-Platform Borne waarmee wij verantwoording 

willen afleggen over onze adviesfunctie conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

In dit verslag blikken wij in hoofdstuk 2 in hoofdlijnen terug op onze adviesfunctie, waarbij 

een korte weergave volgt van de door het WMO-Platform uitgebrachte adviezen naar het 

College van B&W Borne, gevraagd en ongevraagd. Daarnaast wordt in hoofdstuk 3 kort 

teruggeblikt naar de jaarlijkse Achterbanraadpleging met in 2011 het thema "Het Neje 

Noaberschap" door Prof. Dr. Anne van der Meiden. In hoofdstuk 4 volgt een korte, 

puntsgewijze evaluatie van het Werkplan 2011. En tot slot vindt u in de hoofdstukken 5 en 

6 het financieel jaarverslag 2011 en de weergave van de ledenbezetting van het WMO-

Platform Borne. 

 

In de bijlage wordt het Werkplan 2012 toegevoegd. 
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2.  UITGEBRACHTE ADVIEZEN AAN HET COLLEGE IN 2011: 

 

a. Ongevraagd advies ( 10-2-2011 ) op de inhoud van de voorlichtingsmiddag over het 

visiedocument "En noe d'r an"van Woonbeheer Borne: 

Op 6 december 2010 woonden een aantal leden van het WMO-Platform Borne de 

voorlichtingsmiddag bij over het visiedocument "En noe d'r an"van Woonbeheer Borne over 

de ontwikkeling van het woonservicegebied Borne. Op basis van de inhoud van de 

verstrekte informatie en na bestudering van dit visiedocument zijn er een aantal 

inhoudelijke vragen geformuleerd in een ongevraagd advies aan het College, in afschrift 

aan Woonbeheer Borne. De vragen betroffen in hoofdzaak het nieuw te bouwen 

Gezondheidscentrum aan de Stationsstraat.  

 

b. Ongevraagd advies ( 14-3-2011 ) op de inhoud van de voorlichtingsmiddag van de 

gemeente Borne over de nieuwe werkwijze van de administratie van het pgb via de SVB:  

Op 5 januari 2011 werd de ze voorlichtingsmiddag van de gemeente Borne bijgewoond door 

het WMO-Platform. Los van de vragen en kanttekeningen tijdens de vergadering van de 

aanwezigen betreffende deze nieuwe werkwijze heeft het WMO-Platform Borne een 

ongevraagd advies geformuleerd aan het College waarin geadviseerd wordt de aanpak nog 

eens te heroverwegen. 

 

c. Ongevraagd advies ( 18-5-2011 ) volgend op de antwoordbrief van het College op ons 

ongevraagd advies van 10-2-2011 n.a.v. de voorlichtingsmiddag over het visiedocument "En 

noe d'r an"van Woonbeheer Borne ( zie a. ):  

Op 31-3-2011 ontvingen een onbevredigend antwoord van het College op onze brief van 10-

2-2011 waarin wij en aantal vragen geformuleerd hadden in een ongevraagd advies. De 

inhoud van de brief van het College gaf volgens ons geen antwoord op onze vragen en 

betrof alleen de korte mededeling dat het ons niet aanging. Op basis van dit antwoord 

heeft het WMO-Platform wederom een reactie verwoord in een ongevraagd advies omdat 

wij vonden dat deze kwestie wel tot onze competenties behoort. 

Inhoudelijk werden o.a. vragen gesteld aangaande de locatie en de moeilijke 

bereikbaarheid in relatie met de tweedeling van Borne door het spoor. 

 

d. Gevraagd advies ( 17-8-2011 ) op basis van de inhoud van de Ontwerp Structuurvisie van 

de gemeente Borne inclusief het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2011 en op de 

Mobiliteitsvisie Borne 2011-2012: 

Hierbij maakten wij gebruik van de Inspraakverordening gemeente Borne 2005 om onze 

zienswijze kenbaar te maken in dit advies. Vragen worden gesteld bij de betrokkenheid 

van het Wmo-Platform bij de besluitvorming. In algemene zin werd er een positief advies 
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uitgebracht over het te voeren beleid naar de toekomst aangaande de ruimtelijke 

ontwikkelingen zoals die in beide nota's beschreven stond. Daarnaast werden er een aantal 

kanttekeningen geplaatst die toelichting behoeven. 

 

e. Gevraagd advies ( 17-8-2011 ) aangaande de concept-evaluatierapportages "Het neje 

noaberschap-WMO-beleidsplan 2008-2011"en "Beter Borne-Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-

2011": 

Met betrekking tot bovenstaand tot stand gekomen advies werden beide nota's uitgebreid 

besproken met desbetreffende ambtenaren van de gemeente. In een eerder stadium 

werden er al vragen op schrift gesteld die uiteindelijk naar tevredenheid verwerkt zijn in 

de definitieve evaluatierapportages. Uiteindelijk werd er een zeer positief advies 

uitgebracht over de behaalde resultaten. 

 

f. Gevraagd advies ( 31-8-2011 ) aangaande de conceptnota "Vrijwilligers maken het 

verschil! - nota vrijwilligersbeleid 2012-2015": 

In het voortraject werd deze notitie uitgebreid besproken met de aandachtsfunctionaris 

van de gemeente en de vertegenwoordiging van Bureau Vrijwilligerswerk Borne. In het 

positieve advies onderschreven wij van harte dat het vrijwilligersbeleid zich in de komende 

jaren nadrukkelijk richt op het toekomstbestendig maken van het vrijwilligerswerkbeleid 

binnen organisaties en de flexibilisering van dit vrijwilligerswerk. 

 

g. Ongevraagd advies ( 19-9-2011 ) met betrekking tot de verplaatsing van 

bloemenvereniging Floralia door het voorkeurstracé voor de Zuidelijke Randweg: 

In dit ongevraagde advies vroegen wij bijzondere aandacht voor deze ingrijpende kwestie 

voor deze bloeiende vereniging met zijn belangrijke maatschappelijke functie zowel 

binnen als in de omgeving van Borne. Daarnaast onderschreven wij het standpunt van 

Floralia m.b.t. de inspraak voor de Zuidelijke Randweg en vroegen wij optimale zorg en 

aandacht voor de wensen van Floralia. 

 

h. Gevraagd advies ( 22-12-2011 ) aangaande de evaluatie van het Project Geluksbudget: 

In dit gevraagde advies spraken wij onze tevredenheid uit aangaande de rapportage over 

de evaluatie van het project Geluksbudget 2009-2011. Tevens deelden wij de conclusie dat 

dit project geslaagd is in zijn opzet en een succes gebleken is. Tot slot spraken wij onze 

tevredenheid uit met de verdere voortgang van dit project welke zijn voortgang gaat 

vinden in de geluksroute. 
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3. ACHTERBANRAADPLEGING 2011: 

Op 26 mei 2011 vond de traditionele achterbanraadpleging van het WMO-Platform Borne 

plaats. Met dit jaar het thema: "Het Neje Noaberschap". 

Meer dan 50 geïnteresseerde toehoorders, waaronder burgemeester Welten, ambtenaren 

van de gemeente Borne, vertegenwoordigers van bij de WMO betrokken organisaties en de 

daadwerkelijke gebruikers van de WMO waren aanwezig bij de lezing over "het Neje 

Noaberschap" van en door Prof. Dr. Anne van der Meiden. 

Wat volgde was een kritische beschouwing, humoristisch en welbespraakt met een 

"Twentse kwinkslag" van de huidige maatschappij. Nieuwe mondigheid, nieuwe 

oppervlakkigheid en het individu centraal zijn heden ten dage centrale thema's. 

Mediahypes zijn aan de orde van de dag. 

Volgens Van der Meiden is er bij de ouderen sprake van een bepaalde mate van angst voor 

het veranderen van normen en waarden, ook wel genoemd "de nieuwe hufterigheid". Maar 

al die maatschappelijke veranderingen gaan in golven en zijn van alle tijd. Respect voor de 

medemens en omzien naar elkaar waren vroeger ook de thema's. Volgens Van der Meiden 

zou het mooi zijn dat: 

"Die Wmo zichzelf zal gaan opheffen. Dat zou het ultieme doel moeten zijn. We moeten 

terug naar eigen verantwoording"! 

In het nawoord van de voorzitter van het WMO-Platform Borne benadrukte hij nog eens dat 

de kern van wat vandaag gememoreerd is bij betrokkenheid ligt, klaar te staan voor 

elkaar, iets te willen betekenen voor die ander. "Het WMO-Platform Borne zal voortzetting 

geven aan wat gezegd is om middels wijkgericht denken en werken de efficiency te 

bevorderen, zodat de lijntjes korter worden". 
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4. EVALUATIE VAN HET WERKPLAN 2011: 

A. Evaluatief  

1. We toetsen de beleidsvoornemens, zoals 
beschreven in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en in het WMO-
beleidsplan 2008-2011 “Het Neje 
Noaberschap”, op hun voortgang en 
evalueren ook of het Bornse WMO-beleid 
WMO-proof is. 

In 2011 hebben we als platform uitgebreid 
aandacht geschonken aan het beleidsplan: er 
zijn vragenlijsten ingevuld die betrekking 
hadden op de evaluatie van het beleidsplan, we 
hebben er evaluatief met beleidsambtenaren 
over gesproken en we hebben gevraagd advies 
uitgebracht op de evaluatierapportage (zie ook 
hoofdstuk 2 van dit jaarverslag onder punt e. 

  

B. Beleidsontwikkeling:  

2. We besteden meer aandacht aan 
preventiegerichte ondersteuning van 
jeugdigen met problemen met 
opgroeien en van ouders met problemen 
met opvoeden. We onderzoeken of ons 
Platform uitgebreid kan worden met een 
jeugdige vertegenwoordiger. 

Er is in het platform aandacht geweest voor de 
instelling van een Centrum Jeugd en Gezin in 
Borne. Ook hebben we gesproken over de 
transitie jeugdzorg en dat er dienaangaande 
veel op de gemeente afkomt in de komende 
jaren. 

3. We richten ons nadrukkelijk op de 
mantelzorger, waarvan we zien dat de 
druk op deze groep toeneemt als gevolg 
van de toename van het aantal mensen 
dat te maken krijgt met beperkingen 
en/of ziekte. 

Mantelzorg heeft nadrukkelijk onze aandacht 
gehad en is tijdens de verschillende 
vergaderingen regelmatig besproken. 

4. In het Europees Jaar van de Vrijwilliger 
streven we vanuit ons Platform naar een 
actieve betrokkenheid met vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties. 

Met betrekking tot de gemeentelijke nota 
“Vrijwilligers maken het verschil – nota 
vrijwilligersbeleid 2012-2015” hebben we 
gevraagd advies uitgebracht. De conceptnota is 
daaraan voorafgaand ook uitgebreid in het 
platform besproken met de betrokken 
beleidsambtenaar en de coördinator Bureau 
Vrijwilligerswerk Borne. Ook hebben we een 
bijdrage geleverd aan de avond voor 
vrijwilligers op 5 juli 2011, waar de voorzitter 
van het WMO-platform Borne de 
vrijwilligersnota aangeboden heeft gekregen. 

5. Problematiek met betrekking tot 
verslaving heeft eveneens onze 
aandacht. We onderzoeken of ons 
Platform uitgebreid kan worden met een 
vertegenwoordiger vanuit de doelgroep 
verslaving(szorg). 

Aan dit thema hebben we nagenoeg geen 
aandacht besteed. 

6. We volgen de actuele ontwikkelingen 
met betrekking tot onze doelgroep GGZ. 

Aan GGZ is regelmatig aandacht besteed in onze 
vergaderingen. Ook hebben we uitgebreid 
stilgestaan bij een onderzoek van studenten van 
Saxion “Onderzoek naar GGZ-populatie Borne” 

7. We richten onze aandacht op mensen 
met een verstandelijke beperking en 
met name op de Wajongers. 

Aan dit thema hebben we nagenoeg geen 
aandacht besteed. 

8. We zijn attent op de effecten van de 
ingezette landelijke bezuinigingen en 
houden de vinger aan de pols in 

Bij bezuinigingen, zowel landelijk als zeker ook 
gemeentelijk, hebben we uitgebreid stilgestaan. 
We hebben daarover met B&W, met de 
wethouder en met een beleidsambtenaar 
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hoeverre deze ook gevolgen hebben 
voor de gemeente Borne en dan vooral 
met betrekking tot de WMO en 
belendende beleidsterreinen 

gesproken en er op aangedrongen WMO buiten 
de bezuinigingsoperatie te houden. Dat is 
grotendeels gelukt. 

9. We willen een wezenlijke bijdrage 
leveren aan de invulling van het nieuwe 
beleidsplan WMO 2012-2016. Een goede 
“doorloop”van meerjarentrajecten van 
het huidige naar het nieuwe beleidsplan 
zijn daarbij van belang. In het kader van 
de kanteling mag er geen sprake meer 
zijn van automatisch een voorziening 
verstrekken als iemand een beperking 
heeft, maar wordt er maatwerk 
geleverd om belemmeringen op te 
lossen die mensen tegenkomen in het 
mee kunnen doen. 

Door allerlei oorzaken buiten het WMO-platform 
is het nieuwe beleidsplan nog niet klaar. We 
hebben vroegtijdig aangegeven een bijdrage te 
willen leveren aan de totstandkoming er van en 
zijn in afwachting van het verzoek daartoe. 
 

  

C. Activiteiten:  

10a. we werken aan een verdere verbetering 
van ingang gezette activiteiten zoals een 
effectief PR-beleid en goede externe 
communicatie naar onze achterban. Daarnaast 
wordt deskundigheidsbevordering van ons 
Platform geïntensiveerd 

Aan dit onderdeel hebben we weinig aandacht 
besteed in 2011. 

10b. er vindt regelmatig overleg plaats met 
beleidsambtenaren over de verschillende 
ontwikkelingen binnen alle prestatievelden. 
Daartoe nodigen we deze ambtenaren ook uit in 
onze vergaderingen in het WMO-Platform 

In nagenoeg elke vergadering van het WMO-
platform zijn we met één of meerdere 
beleidsambtenaren in gesprek geweest om met 
ons te praten over ontwikkelingen binnen WMO. 

10c. er is periodiek overleg met het College van 

B&W en de portefeuillewethouder (conform 

Verordening Cliëntenparticipatie, art. 11). 

Ook in 2011 hebben we goed overleg gevoerd 
met zowel het College van B&W als ook met de 
wethouder die WMO in portefeuille heeft. 
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5. FINANCIEEL VERSLAG 2011:  

Budgetoverzicht WMO platform 2011     

periode uitgaven  budget   credit  

    
1-1-2011 saldo € 2.500,00   
    
1e kwartaal afscheidspresentje consulent SIZT -€ 25,55   
 reiskosten Nijverdal -€ 5,00   
 huur Rode Kruisgebouw 2-2, 2-3 en 16-3 -€ 72,00   
    
    
2e kwartaal huur Rode Kruisgebouw 19-5 -€ 27,00   
 afscheidspresentje dhr. Kuipers -€ 20,00   
 enveloppen -€ 20,00   
 vvv bonnen ivm onderzoek Saxionstudenten -€ 60,00   
 bedankje dhr. V.d. Meiden -€ 12,49   
 factuur OpenZien (excl. BTW) -€ 200,00   
 reiskosten Almelo/Hengelo/Nijverdal -€ 16,60   
 reiskosten Deventer -€ 24,64   
 print en bindkosten onderzoeksrapport Saxionstudenten -€ 18,45   
 lezing Anne v.d. Meiden -€ 265,12   
    
3e kwartaal huur Kulturhus achterbanraadpleging 26-5-11 -€ 216,50   
 faktuur Open Zien DVD achterbanraadpleging -€ 17,85   
 bloemen  -€ 10,00   
    
    
4e kwartaal contributie  2011 koepel wmo-raden -€ 75,00   
 afscheidspresentje mevr. Stevelink -€ 36,95   
 secretariaatskosten -€ 82,15   

 cartridgevergoeding 7 x €25,= -€ 175,00   
 kerstattentie La Fleur -€ 137,50   
    
    
    
31-12-2011 saldo  €    982,20   
    
    
       
    
Kostenplaats/kostensoort: DBH.233 464001000/4343999   
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6. SAMENSTELLING VAN HET WMO PLATFORM BORNE 2011: 

 

- Dhr. G.J.M. (Gerard) Lohuis, voorzitter en lid van het DB 

- Dhr. A.A. (At) Veerman, vicevoorzitter en lid van het DB 

- Dhr. G. (Gerrit) Marsman, secretaris en lid van het DB 

- Dhr. B.H. (Henk) Kraaijenbrink 

- Mevr. A.S.M. (Tonny) van der Heiden - van Megen 

- Dhr. R. (Remmelt) Veldman 

- Dhr. R. (Ronald) Kuipers tot 26 april 2011 

- Mevr. M.J.C. (Marianne) Stevelink tot 1 oktober 2011 

- vacature i.v.m. vertrek van Dhr. J.W. (Joan) Krukkert per 1-1-2011 

 

Middels een brief van 17 augustus 2011 is het College geïnformeerd over de actuele 

bezetting en de vacante plaatsen. Aangezien het WMO-Platform als speerpunt het 

actualiseren van "de Verordening cliëntenparticipatie Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning" had staan in het werkplan 2011 is het voorstel gedaan om nu nog geen 

passende invulling te geven aan de openstaande vacatures. 

Tevens werd in de brief van 17 augustus 2011 formeel melding gemaakt van de verlenging 

met een tweede termijn van deelname van vier jaar. 

Het betreft hier: 

- Mevr. A. van der Heiden-van Megen namens Mantelzorg: van 5-6-2011 tot 5-6-2015 

- Dhr. A. Veerman namens Chronisch zieken: van 5-6-2011 tot 5-6-2015 

- Dhr. R. Veldman namens ouderen: van 5-6-2011 tot 5-6-2015 

- Dhr. H. Kraaijenbrink namens GGZ: van 15-12-2011 tot 15-12-2015 

M.b.t. nadere informatie en persoonlijke presentatie van de leden van het Wmo Platform 

Borne is er verwijzing naar de site: www.wmoplatformborne.nl en de gemeentesite: 

www.borne.nl. 
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BIJLAGE A: 
 
Werkplan 2012 WMO-Platform Borne 
 

A. Evaluatief: 
 

1. We toetsen elk jaar de beleidsvoornemens, zoals beschreven in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, in het WMO-beleidsplan 2008-2011 “Het Neje 
Noaberschap” (zolang nog van toepassing) en het nieuwe WMO-
meerjarenbeleidsplan 2012-2016, op hun voortgang en evalueren ook of het Bornse 
WMO-beleid WMO-proof is. 

 
 

B. Beleidsontwikkeling: 
 

2. We toetsen doorlopend de stand van zaken rond de wijziging van de WMO. waarover 
Tweede en Eerste kamer in 2012 besluiten gaan nemen. Het betreft de 
decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de WMO, jeugdzorg en de wet 
werken naar vermogen. Met name de goede afstemmingen tussen deze 
decentralisaties hebben onze zorg en aandacht. 

3. Met deze wetswijziging worden ook aanpassingen in de modelverordening, het 
Wmo-modelbesluit en de Wmo-beleidsregels noodzakelijk. Daarop richten we 
eveneens onze aandacht. 

4. In het kader van de AWBZ-functie begeleiding is door de Twentse gemeenten de 
“Startnotitie decentralisatie functie begeleiding Twente” opgesteld. Over de 
voortgang en de verdere concretisering willen we korte lijnen hebben en houden 
met onze gemeente om in een heel vroeg stadium geïnformeerd te blijven en in het 
proces mee te denken. 

5. In het kader van de kanteling willen we de prestatievelden clusteren in een vijftal 
clusters. Dat vraagt een andere aanpak waarin we ons willen scholen en waarin we 
in onze communicatie naar elkaar toe verder willen bekwamen. 

6. We onderzoeken de mogelijkheden om binnen de WMO meer wijkgericht te gaan 
werken. Daarvoor gaan we op bezoek bij de wijkverenigingen en gaan met hen in 
gesprek over de mogelijke werkwijze. De speerpunten ‘Betrokken bij buurtbeleid’ 
opgesteld door het LOC,  de ouderenorganisaties PCOB &  Unie KBO, het NOOM  en 
de NOVG zijn mede richtinggevend bij de te ontwikkelen wijkgerichte aanpak. 

7. We blijven attent op de effecten van de ingezette landelijke bezuinigingen en 
houden de vinger aan de pols in hoeverre deze ook gevolgen hebben voor de 
gemeente Borne en dan vooral met betrekking tot de WMO en belendende 
beleidsterreinen. 

8. We leveren een wezenlijke bijdrage aan de invulling van het nieuwe beleidsplan 
WMO 2012-2016. Een goede “doorloop”van meerjarentrajecten van het huidige naar 
het nieuwe beleidsplan zijn daarbij van belang. In het kader van de kanteling mag 
er geen sprake meer zijn van automatisch een voorziening verstrekken als iemand 
een beperking heeft, maar wordt er maatwerk geleverd om belemmeringen op te 
lossen die mensen tegenkomen in het mee kunnen doen. 

9. Wij zijn gespitst op signalen vanuit de doelgroepen en doen van daaruit, waar 
mogelijk, voorstellen voor beleid (waarbij we ook gebruik zouden kunnen maken 
van onder meer thema- of deskundigenpanels). 
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C. Activiteiten: 

 
10.  

a. we werken aan een verdere verbetering van ingang gezette activiteiten zoals 
een effectief PR-beleid en goede externe communicatie naar onze 
achterban. Daarnaast wordt deskundigheidsbevordering van ons Platform 
geïntensiveerd. 

b. er vindt regelmatig overleg plaats met beleidsambtenaren over de 
verschillende ontwikkelingen binnen alle prestatievelden. Daartoe nodigen 
we deze ambtenaren ook uit in onze vergaderingen in het WMO-Platform. 

c. er is periodiek overleg met het College van B&W en de 
portefeuillewethouder (conform Verordening Cliëntenparticipatie, art. 11).
  

 

LOC betekent Landelijk Overleg Cliëntenraden.  
NOOM betekent Netwerk Organisaties van Oude Migranten 
NVOG  betekent Nederlandse Vereniging Overkoepeling Gepensioneerden 
Unie KBO betekent Unie van katholieke Bonden van Ouderen 
PCOB betekent Protestants Christelijke Ouderen Bond 

 


