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Beste lezer van dit jaarverslag 2013 van het Wmo-Platform/de Wmo-Raad Borne, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Wmo-Platform / de Wmo-Raad Borne. Net als in voorgaande 
jaren willen we u ook dit jaar een inkijk geven in en verantwoording afleggen over onze 
werkzaamheden in het verslagjaar 2013. 
 
Het 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 wij 
samen naar oplossingen waarbij zelfredzaamheid voorop staat. De kern van de Wmo is 
zelfredzaamheid en samenwerking. 
In Borne werken (vrijwillige) organisaties en instellingen nauw samen met de gemeente. Het motto van 
de gemeente Borne met betrekking tot de Wmo is: Niemand staat alleen! In 2013 werd de nieuwe 
‘Verordening Cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning’ aangenomen waarbij de naam 
van het Wmo-Platform gewijzigd werd in de Wmo-Raad. Het uitgangspunt blijft ‘Niemand staat alleen.’ 
De ‘Strategische Uitgangspunten Wmo en gezondheid 2013 – 2016’ hebben ook als motto: Van 
‘zorgen voor’ naar ‘Dynamische samenwerking’. 
 
In dit jaarverslag 2013 besteden we aandacht aan: 

 een overzicht van gesprekken met ambtenaren en andere betrokkenen; 

 de door ons uitgebrachte adviezen; 

 overzicht en evaluatie van onze activiteiten in 2013; 

 samenstelling van het WMO-Platform / de WMO-Raad aan begin en eind van 2013; 

 het financieel verslag 2013; 

 als bijlage ons werkplan 2014; 
 
De betrokkenheid van onze leden in het Wmo-Platform / de Wmo-Raad is groot. Zij proberen naar 
vermogen de belangen van verschillende achterbannen te behartigen, zonder daarbij het algemeen 
belang uit het oog te verliezen. Het is een groep mensen die zich volledig inzet en is een prima team 
om mee werken. 
De samenwerking met het College, met beleidsmedewerkers, met onze ambtelijke ondersteuner en 
met andere ambtenaren hebben we als positief ervaren en wij willen ook in 2014 zeker weer ons 
steentje bijdragen om deze coöperatieve samenwerking, met behoud van ieders verantwoordelijkheid, 
verder voort te zetten. We zijn ons ervan bewust dat door landelijke ontwikkelingen op onder meer het 
terrein van de Wmo de druk op de gemeente en zeker ook op veel burgers (te) groot dreigt te worden 
en dat baart ons grote zorgen! 
 
Tenslotte wil ik hierbij mijn dank uitspreken aan alle leden van ons Wmo-Platform / onze Wmo-Raad, 
het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente Borne voor uw aller inzet om de Wmo tot 
een succes te maken. 
 
At Veerman, waarnemend voorzitter Wmo - Raad Borne, 12 mei 2014

Uw brief van  Contactpersoon K. van Dam - de Meij 

   adres  Postbus 200, 7620 AE Borne 
Ons kenmerk  Uit 002 e-mail Wmoraad@borne.nl  
   telefoon 074 266 96 51 
Onderwerp   Jaarverslag 2013 

mailto:Wmoraad@borne.nl
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1. INLEIDING 

 

Voor U ligt het Jaarverslag 2013 van het Wmo-Platform/ de Wmo-Raad Borne waarmee wij 

verantwoording willen afleggen over onze adviesfunctie conform de Wet maatschappelijke 

ondersteuning. 

 

In 2013 is afscheid genomen van 3 vertrekkende leden en zijn 5 nieuwe leden door het 

College van B & W benoemd. De leden vertegenwoordigen in ieder geval de volgende 

doelgroepen: ouderen, lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken, verstandelijk 

gehandicapten, mantelzorgers/vrijwilligers, geestelijke gezondheidszorg en jongeren en/of 

ouders (artikel 5 Verordening Wmo cliëntenparticipatie). 

 

Deze grote wisseling betekent dat er in het najaar van 2013 relatief veel tijd is geïnvesteerd 

in het inwerken en bijscholen van de nieuwe leden. Er werden in het totaal 9 vergaderingen 

in 2013 gehouden: 5 in de oude bezetting en 4 in de nieuwe bezetting. 

 

In dit verslag blikken wij in hoofdstuk 2 & 3 in hoofdlijnen terug op onze werkwijze en in het 

bijzonder op de in 2013 door ons uitgebrachte adviezen, gevraagd dan wel ongevraagd. De 

informele adviezen zijn gegeven in gesprekken met Wmo ambtenaren en ander personen 

die bij de Wmo betrokken zijn. 

 

In hoofdstuk 4 is een beknopte evaluatie beschreven. 

 

Verder vindt U in hoofdstuk 5 de weergave van de bezetting van het Wmo-Platform Borne in 

2013 per 1-1-2013 en in hoofdstuk 6 de bezetting van de Wmo-Raad per 1-7-2013. 

 

In hoofdstuk 7 vindt u het financieel jaarverslag 2013. 
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2. TOELICHTING BELEID M.B.T. INFORMELE ADVIEZEN 

 

Het Wmo-Platform / de Wmo-raad wil graag in een vroeg stadium meedenken over de 

ontwikkelingen inzake de Wmo. Daarom heeft het Wmo-platform / de Wmo-raad tijdens de 

vergaderingen vaak contact met ambtenaren of andere personen uit het Wmo circuit, die 

toelichting kunnen geven over actuele ontwikkelingen. Deze toelichtingen leiden tot discussie 

waarin informeel adviezen gegeven kunnen worden. In 2013 hebben de volgende personen 

een toelichting gegeven: 

  

- de heren Markvoort (directeur) en Kip ( woonmanager) van Woonbeheer Borne over 

onder meer het gezondheidscentrum, het zelfstandig wonen en het bevorderen van 

zelfredzaamheid. De mantelzorgwoning ook wel kangeroewoning is ter sprake 

gekomen (februari). 

 

- de heer A. de Vries over de visie ontwikkeling ‘De Geur van Koffie’ (april). 

 

- mevrouw L.Herben en de heer W. Elfers over informele zorg (mantelzorg en 

vrijwilligers) (mei). 

 

- de dames R. Siegerink en M. Gras over de transities (mei). 

 

- de heer A. de Vries over de stand van zaken van het project ‘De geur van Koffie’ 

(september). 

 

- mevrouw K. van Dam (Wmo consulente) en de heer A. de Vries over de gang van 

zaken bij Wmo aanvragen (november). 

 

- mevrouw R. Siegerink over het vervolg transitie jeugdzorg (december).  

 

 

Wijziging naam en leden  

In de loop van 2013 is de naam gewijzigd van het Wmo-Platform Borne in de Wmo-Raad 

Borne. Er is afscheid genomen van 3 vertrekkende leden en er zijn 5 nieuwe leden 

benoemd. Tijdens de vergadering in november heeft een kennismaking plaatsgevonden met 

de wethouder, de heer L. Albers. 

 

Thema Keukentafelgesprek 

Tijdens een vergadering in oktober is de ‘Gesprekswijzer Keukentafelgesprek’ en de 

‘Zelfredzaamheidmatrix’ uitgebreid besproken en zijn aandachtspunten geformuleerd voor 

het ondersteunen van cliënten en de mogelijkheden van een PGB.  
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3.  UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2013 

 

Uitgebracht gevraagd advies d.d. 19-04-2013 over de concepten: 

- de integrale beleidsnota ‘Strategische uitgangspunten Wmo en gezondheid 2013-2016; 

- het regionale kader ‘Vitale coalities: betere gezondheid, meer participatie’ (GGD Twente); 

- de verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 

Het advies is positief. De volgende opmerkingen worden gemaakt:  

a. Zorg en aandacht voor onze kwetsbare burgers. Welke (on)mogelijkheden liggen 

voor ons? Een dynamische samenwerking tussen burgers en overheid is nodig. 

b. Wij stemmen in om de prestatievelden om te vormen tot clusters. 

c. De verschillende deelplannen hebben een repeterend karakter en krijgen dus steeds 

een vervolg. In dat verband dienen de vrijwilligers- en de sportnota van een looptijd te 

worden voorzien. Korte termijn beschrijvingen van plannen, uitvoering en evaluatie in 

(twee) jaarlijkse beleidsplannen zijn wenselijk. 

d. Een update van de ‘Verordening Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Borne 2010 is noodzakelijk. 

 

 

Uitgebracht ongevraagd advies over toegankelijkheid gebouwen en winkels d.d. 15-7-

2013 

 

Dit advies betreft de website www.ongehinderd.nl . Deze website geeft informatie omtrent 

cafés en eetgelegenheden die voorzien zijn van voor mensen met een beperking geschikte 

toiletten etc. In een antwoord toonde de gemeente zich enthousiast maar ziet geen kans tot 

medewerking. 

In december heeft een gesprek plaatsgevonden met enkele ambtenaren over de 

begaanbaarheid van straten n.a.v. het uitgebrachte advies. 

 

 

Uitgebracht ongevraagd advies over het informeren van ouderen en ouderenbonden 

over huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging in 2014 en 2015 d.d. 

11-10-2013 

 

Aanleiding voor dit advies is de onrust en onduidelijkheid bij ouderen over de veranderingen 

onder meer in 2014. In een reactie geeft de gemeente aan dat een aantal zaken nog 

onduidelijk is zodat er nog geen communicatie kan worden uitgezet. Daarnaast wordt er voor 

de communicatie zoveel mogelijk samengewerkt op regionaal niveau in Twente.  

http://www.ongehinderd.nl/
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4.  EVALUATIE VAN HET WERKPLAN 2013 

 

De samenstelling van het Wmo-Platform / de Wmo-Raad is in 2013 drastisch gewijzigd. 

Hierdoor is de evaluatie van onze werkzaamheden beperkt. 

 

In artikel 2 van de Verordening Wmo cliëntenparticipatie is onze doelstelling als volgt 

omschreven: 

1. Bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wmo door de gemeente vanuit 

een onafhankelijke positie betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering, 

monitoring en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke Wmo-beleid.  

2. Bijdragen aan de totstandkoming en verbetering van het integraal 

gemeentelijke Wmo-beleid. 

 

In het algemeen wordt de Wmo-raad goed betrokken bij de voorbereiding maar nauwelijks bij 

de uitvoering, de monitoring en incidenteel bij de evaluatie. Tijdens de evaluatie in juli 2013 

heeft het Wmo-Platform geconstateerd dat bij beleidsvoornemens het Wmo-Platform niet 

altijd vooraf betrokken is geweest. 

 

In 2013 zijn aanzetten gedaan voor de transities betreffende de AWBZ, de jeugdzorg en de 

Participatiewet. De wetgeving is in verandering en dat wat bedacht wordt, moet vaak weer 

aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen. De vele veranderingen leveren een 

spanningsveld op met allerlei onzekerheden. 

 

Wij zijn betrokken bij verschillende doelgroepen en nemen signalen van hen mee in onze 

adviezen. Wij nemen deel aan allerlei bijeenkomsten die georganiseerd worden door 

vertegenwoordigers van de GGZ, de ouderenbonden, de mantelzorgers, patiëntgroepen en 

wijkverenigingen. Op deze manier is er continu contact met diverse achterbannen. 

 

 

 
 WERKPLAN 

 

 
 EVALUATIE 

 
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 2013-
2016, op hun voortgang en 
evalueren ook of het Bornse WMO-
beleid WMO-proof is. 
 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe 
beleidsplan zijn we betrokken 
geweest. Adviezen van eerdere 
bespreking zijn in concept verwerkt. 
Dit jaar formeel advies gegeven. Zie 
onder hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. 
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B. Beleidsontwikkeling: 

 

 

 

2. We toetsen doorlopend de stand 
van zaken rond de wijziging van de 
Wmo, waarover Tweede en Eerste 
kamer in 2012 besluiten hebben 
genomen. 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. 

 
 

 

De landelijke ontwikkelingen hebben 
steeds onze nadrukkelijke aandacht 
gehad in 2013 omdat de dreiging van 
bezuinigingen steeds manifest 
aanwezig was en is. We zijn door het 
ambtelijk apparaat goed op de 
hoogte gehouden van regionale 
ontwikkelingen, terwijl we zelf ook 
deel hebben genomen aan regionale 
bijeenkomsten waar de 
decentralisatie aan de orde was. Ook 
alle voorzitters van de Twentse 
Wmo-raden overleggen regelmatig 
over deze onderwerpen. 

 

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

 

De aanpassingen zijn in goed overleg 
tussen beleidsambtenaren en ons 
platform doorgevoerd, we hebben 
ons gericht op clustering van 
prestatievelden. Inmiddels heeft 
besluitvorming in de gemeenteraad 
plaatsgevonden. 

 
4. 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. 
 

 
De verordening cliëntenparticipatie 
Wmo, waarin de prestatievelden zijn 
geclusterd, is vastgesteld in de 
gemeenteraad. Inmiddels zijn 3 
scholingsmomenten gerealiseerd 
verzorgd door het project aandacht 
voor iedereen. Ze hebben zich niet 
concreet gericht op de clustering.  

 
5. 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 Buurtbeleid’ opgesteld 
door het LOC, de ouderen 
organisaties PCOB en Unie KBO, 
het NOOM en de NOVG zijn mede 
richting gevend bij het ontwikkelen 
van de wijkgerichte aanpak. 

 
Dit onderwerp is verder nauwelijks 
aan de orde geweest door 
1. de vele mutaties in ons 
ledenbestand en 
2. de vele aspecten rond de 
verandering in de Wmo en de 3 
komende transities. 
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6. We blijven gespitst op signalen 
vanuit de doelgroepen en doen van 
daaruit, waar mogelijk, voorstellen 
voor beleid (waarbij we ook gebruik 
kunnen maken van onder meer 
thema- en deskundigenpanels 
 

 
Via een van onze leden krijgen we 
regelmatig signalen vanuit de 
ouderenbonden in Borne en 
regionaal vanuit GGz cliënten. We 
volgen de media en de verschillende 
bronnen op de voet. Daarnaast zijn 
de lijnen met de beleidsambtenaren 
kort. 

 
7. We moeten nadrukkelijk aandacht 
hebben voor cliëntengroepen en de 
gevolgen die dat voor hen heeft, 
vanwege de vanuit overheidswege 
te verwachten bezuinigingen. 

 
Hier zijn geen speciale activiteiten 
voor ontplooid. De 
achterbanraadpleging is wederom 
uitgesteld. Reden: Zie bij B.5. 

 
8. Gemeente en de Wmo zijn in 
beweging. Veranderingen zijn in 
gang gezet. Wij bewaken actief, dat 
er sprake zal blijven van kwalitatief 
hoogwaardige klant benadering. 

 
Geen specifieke acties ondernomen. 
Signalen van mensen die aan de 
Wmo-balie zich onheus bejegend 
voelen worden gemeld tijdens Wmo-
vergaderingen. 

 

 
Activiteiten: 

 

 

 
9. a. We houden een achterban 
raadpleging. 
 
b. We werken aan een verdere 
verbetering van in gang gezette 
activiteiten zoals een actief PR-
beleid een goede externe 
communicatie naar onze achterban. 
Daarnaast wordt 
deskundigheidsbevordering van ons 
Platform geïntensiveerd. 
 
c. Er vindt regelmatig overleg plaats 
met beleidsambtenaren over de 
verschillende ontwikkelingen binnen 
alle prestatievelden. Daarbij nodigen 
we deze ambtenaren ook uit in onze 
vergaderingen in het Wmo-Platform. 
 
d. er is periodiek overleg met het 
College van B&W en de 
portefeuillewethouder (conform 
Verordening Cliëntenparticipatie, 
art. 11). 

 
 
a. Dit is in 2013 niet gerealiseerd. 
 
b. Er was in 2013 geen actief PR 
beleid noch communicatie met de 
achterban m.u.v. onze contacten met 
de ouderen bonden en GGZ 
patiëntenorganisaties regionaal. 
Er is een begin gemaakt met het 
opstarten van een eigen Wmo-Raad 
website en er zijn 3 cursusavonden 
gepland en uitgevoerd door een 
medewerker het project ‘Aandacht 
voor iedereen’. 
 
c. Dit is uitgevoerd. In het kader van 
de nieuwe Wmo zullen in 2014 de 
prestatievelden hoogstwaarschijnlijk 
vervallen. 
 
d. Er is overleg geweest met de 
wethouder ook vanwege de 
kennismaking van de 5 nieuwe Wmo-
Raadsleden. 
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5.  SAMENSTELLING VAN HET WMO-PLATFORM T/M JULI 2013  

 

Dhr. G.J.M. Lohuis, voorzitter    DB lid 

Dhr. A.A. Veerman, vicevoorzitter  DB lid & Chronisch zieken 

Dhr. G. Marsman, secretaris   DB lid & Verst. Beperking 

Mevr. A.S.M. van der Heiden-van Megen   Mantelzorg / Vrijwilligers 

Dhr. B.H. Kraaijenbrink    GGz cliënten 

Dhr. R.  Veltman    Ouderen 

 

Opmerking:  Leden indeling conform prestatievelden 

 

Mevrouw E. Stronks biedt vanuit de afdeling Welzijn en Educatie ondersteuning aan het 

Wmo platform. 

 

De prestatievelden: 

1. Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 

 

2. Preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van 

ouders met problemen met opvoeden. 

 

3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. 

 

4. Het ondersteunen van mantelzorgers en steun als zij bij het vinden van oplossingen als zij 

tijdelijk hun taak niet kunnen waarnemen en het ondersteunen van vrijwilligers. 

 

5. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van zelfstandig 

functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan 

mensen met een psychisch en/of sociaal probleem voor het behouden en bevorderen van 

hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. 

 

6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch 

psychisch probleem en aan mensen met een psychisch en/of sociaal probleem t.b.v. het 

behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het 

maatschappelijk verkeer. 

 

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van 

beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit huiselijke kring van het slachtoffer is 

gepleegd. 

 

8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg m.u.v. het bieden van 

psychosociale hulp bij rampen. 

 

9. Het bevorderen van beleid om verslaving tegen te gaan.
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6.  SAMENSTELLING VAN DE WMO-RAAD VANAF JULI 2013 

 

Dhr. A.A. Veerman    DB waarnemend voorzitter, clusters a & d 

Mevr. H.D.B. van Oosten-Damman   DB vicevoorzitter, cluster e 

Mevr. K. van Dam-de Meij   DB secretaris, clusters c & d 

Mevr. S. Geerdink    clusters a & b 

Dhr. B.H. Kraaijenbrink    clusters c & e 

Dhr. G.J.F.  Scholten    cluster a & b 

Dhr. R.  Veldman    cluster c 

Dhr. M.J.  van Zelm    clusters b en d 

 

Mevrouw E. Stronks biedt vanuit de afdeling Welzijn en Educatie ondersteuning aan de 

Wmo-Raad.  

 

Cluster a: Samen leven in buurten en wijken  [3 leden] (prestatieveld 1 & 3) 

 

Cluster b: Opgroeien en opvoeden  [3 leden] (prestatieveld 2 & 3) 

 

Cluster c:  Vrijwilligers en mantelzorgers [3 leden] (prestatieveld 3 & 4) 

 

Cluster d: Meedoen makkelijker maken  [3 leden] (prestatieveld 3, 5 & 6)  

 

Cluster e:  Preventie, zorg en opvang  [2 leden] (prestatieveld 3, 7, 8 & 9) 



  

13 

 

7.  FINANCIEEL VERSLAG 2013 

 

Budgetoverzicht Wmo-raad 2013 

Periode  uitgaven      budget 

01-01-2013 saldo        €  2500,00 

 

1ste kwartaal         - 

2de kwartaal contributie koepel Wmo-raden    -€ 150,00 

  reiskstn Wmo Holten      -€      8,40 

  reiskstn Wmo koepel Zevenbergen    -€  109,20 

  reiskstn div, bijeenkomsten     -€    36,40 

 

3de kwartaal afscheidspresentjes leden platform    -€     93,82 

  afscheidslunch Solera     -€   133,15 

 

4de kwartaal zaalhuur kulturhus cursus 2/10    -€     72,57 

  zaalhuur kulturhus cursus 30/10    -€     63,14 

  zaalhuur kulturhus cursus 13/11    -€     63,14 

  printkosten       -€     47,20 

  Reiskstn div bijeenkomsten     -€     16,86 

  cartridgevergoeding 8X€ 25,00    -€   200,00 

  kerstattenties       -€   200,00 

  aanbetaling website      -€ 1300,00 

 

31-12 -2013      saldo              € 6,12 
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BIJLAGE 1 WERKPLAN WMO-RAAD 2014 

 

 

Evaluatief: 

 

We toetsen elk jaar de beleidsvoornemens, zoals beschreven in het Wmo-

meerjarenbeleidsplan “Strategische uitgangspunten Wmo en gezondheid “2012-

2015” , op hun voortgang. 

 

Artikel 7 van de Verordening Wmo cliëntenparticipatie geeft aan dat de Wmo-raad 

tijdig betrokken wordt bij het integrale gemeentelijke beleid met betrekking tot de 

Wmo: beleidsvoorbereiding, monitoring, uitvoering en evaluatie. Wij worden in een 

vroeg stadium bij de beleidsvoorbereiding betrokken. Wij zijn van plan meer invulling 

te geven aan de monitoring en (het toetsen van) de uitvoering.  

 
 

Beleidsontwikkeling en activiteiten: 

  

We toetsen doorlopend de stand van zaken rond de ontwikkelingen met betrekking 

tot de Wmo. Met name de ontwikkelingen rond de transities van de nieuwe Wet 

Maatschappelijke ontwikkelingen ,de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet 

worden zorgvuldig gevolgd. We laten ons regelmatig informeren door de 

verantwoordelijke beleidsambtenaren en de instanties in het sociaal domein. Voor 

alle drie de decentralisaties is het van belang de lokale toegang voor kwetsbare 

burgers goed te regelen en op elkaar af te stemmen. Door deel te nemen aan 

verschillende overleggen, proberen we de knelpunten zo goed mogelijk in beeld te 

brengen en te communiceren met het college van B en W en de betrokken 

beleidsambtenaren. Het komende jaar zullen we dan ook zo goed mogelijk 

anticiperen op het landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid. 

 

We laten ons leiden door de planning van de afdeling welzijn en zullen daar waar 

nodig, gevraagd en ongevraagd adviseren. 

 

De volgende deelplannen worden dit jaar behandeld: 

- Deelplan begeleiding 2015 (meedoen mogelijk maken) een regionaal en een 

lokaal deel, ter advisering 1ste kwartaal 2014 

- Deelplan jeugdzorg 2015 (opgroeien en opvoeden) en regionaal en een lokaal 

deel, ter advisering 1ste kwartaal 2014  

- Beleidsnota sociaal domein Borne, begin april 2014 

- Communicatieplan transities, dit wordt regionaal opgesteld, t.k.n 1ste kwartaal 

2014 

- Nota mantelzorg, de verwachting is dat deze nog voldoet. 

- Nota cultuurbeleid, hierbij zal de verbinding Wmo en cultuur een aandachtspunt 

zijn, ter advisering. 

- Sport, uitleg over buurtcoaches en de projectplannen: 

aangepast sporten 
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wijk lekker fit 

actief betrokken club. 

- meedenken over verbindingen: maart/april 

 

Activiteiten: 

- Informatieavond en achterbanraadpleging: Persoonsgebonden Budget door 

Gemeente en Wmo-raad. 

- Bouwen van een website Wmo-raad. 

- Bezoeken van cliënten- en/of themabijeenkomsten 

- Professionalisering Wmo-raad: bijscholing (masterclass VNG) 

 

 

Algemeen: 

We blijven voortdurend gespitst op signalen vanuit de doelgroepen en doen van 

daaruit, waar mogelijk, voorstellen voor beleid. We hebben nadrukkelijk aandacht 

voor de cliënten groepen en de gevolgen van het, van overheidswege, 

bezuinigingsbeleid. Er blijft een spanningsveld bestaan tussen het te verwachten 

beleid en het uiteindelijk concreet ingevulde beleid. 

 

 


