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In het jaarverslag van de Wmo-raad over het jaar 2014 willen we als Wmo-raad een 

overzicht geven van onze werkzaamheden. De Wmo-raad Borne is een adviesorgaan, dat 

gevraagd en ongevraagd, de gemeente adviseert over de Wmo. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, dat in de nieuwe wet  

ingaat op 01-01-2015. Deze wet anticipeert op de mogelijkheid, dat iedere burger met of 

zonder beperkingen, moet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De 

gemeente zoekt hierbij, samen met de burger naar oplossingen. 

 

De Wmo-raad wordt hierbij actief betrokken door  het College en de beleidsmedewerkers en 

ervaart dit als inspirerend en waardevol. 

 

Dit jaarverslag besteedt aandacht aan: 

- onze werkwijze en de door ons uitgebrachte adviezen 

- een overzicht en evaluatie van onze activiteiten 

- de samenstelling van de Wmo-raad 

- het financieel verslag 

- als bijlage het werkplan voor 2015 

 

De betrokkenheid van de Wmo-raad is groot. De leden informeren zich naar de belangen 

van de verschillende achterbannen, zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen. 

Ook in het nieuwe jaar willen we graag onze werkwijze op deze manier verder vormgeven. 

 

In het nieuwe jaar zullen we de ontwikkelingen van transitie naar transformatie dan ook 

nauwgezet volgen en spreken de wens uit, dat de samenwerking met College en 

beleidsmedewerkers weer even plezierig zal zijn als in het afgelopen jaar. 

 

 

 

 

Namens de Wmo-raad Borne, Hetty van Oosten- Damman, voorzitter    

Uw brief van  Contactpersoon K. van Dam - de Meij 

   adres  Postbus 200, 7620 AE Borne 
Ons kenmerk   e-mail Wmoraad@borne.nl  
   telefoon 074 266 96 51 
Onderwerp   Jaarverslag 2014 

mailto:Wmoraad@borne.nl
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1. INLEIDING 

 

Het jaar 2014 heeft voor de Wmo-raad Borne in het teken gestaan van de voorbereiding op 

veranderingen, omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 taken erbij zouden krijgen. De 

gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor ondersteuning aan hun inwoners voor werk en 

inkomen, zorg en welzijn en opvoeding. Een aantal voorzieningen vanuit de voormalige 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (afgekort de AWBZ) en de jeugdhulp is naar de 

nieuwe Wmo 2015 overgegaan. Tijdens onze vergaderingen stonden daarom deze 

veranderingen, oftewel de Transities, centraal.  

 

De samenstelling van de Wmo-raad is niet veranderd in 2014: onze 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, vastgesteld juni 2013) 

 

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

bijzonder op de in 2014 door ons uitgebrachte adviezen, gevraagd dan wel ongevraagd. 

Daarnaast zijn informele adviezen gegeven in gesprekken met Wmo ambtenaren en andere 

personen die bij de Wmo betrokken zijn. 

 

In hoofdstuk 3 is een beknopte evaluatie beschreven en in hoofdstuk 4 is de bezetting van 

de Wmo-raad weergegeven. Tot slot volgt in hoofdstuk 5 het financiële jaarverslag 2014. 
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2. WERKWIJZE EN UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2014 
 

De Wmo-raad Borne wil graag in een vroeg stadium meedenken over de ontwikkelingen 

inzake de Wmo. Daarom hebben wij 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.  

 

 Cultuurbeleidsnota 

In januari heeft de heer V. Kuipers van de gemeente Borne de cultuurbeleidsnota toegelicht. 

Met name rond de waarderingssubsidies is aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van de 

Wmo. Deze waarderingssubsidie is bedoeld voor initiatieven op projectbasis.  

 

 Transities sociale domein (Wmo en jeugd) 

De heer A. de Vries en / of de dames M. Gras en R. Siegerink, beleidsmedewerkers van de 

afdeling Welzijn en Educatie van de gemeente Borne, hebben meerdere vergaderingen 

(februari, juni, september, oktober en november) een toelichting gegeven over de voortgang 

van de transities en de stand van zaken rond de Wmo in Borne.  

 

 Afschaffing WTCG en CER 

In mei heeft mw. E. Liefaard, consulent Wmo Borne, een toelichting gegeven op een 

onderzoek dat zij gedaan heeft voor haar studie naar de gevolgen van de afschaffing van de 

WTCG (Wet tegemoetkoming Chronisch Gehandicapten) en de CER (Compensatie Eigen 

Risico). In september heeft de heer M. Eijkelenkamp, beleidsmedewerker bij sociale zaken 

Hengelo, een toelichting gegeven over de opties voor compensatie vanwege het vervallen 

van de WTCG en de CER.  

 

 Uitgebrachte adviezen 

In januari en in oktober heeft de Wmo-raad Borne adviezen uitgebracht: beide adviezen 

worden hier onder kort toegelicht. De volledige adviezen evenals de reactie van de 

gemeente zijn te vinden op onze website www.wmoraadborne.nl. 

 

o Uitgebracht ongevraagd advies d.d. 21-01-2014 over het Visie document 

Wmo dienstverlening Borne: de geur van koffie. 

De Wmo-raad is met name geïnteresseerd in de voortgang van het proces rond de 

samenwerking van de verschillende maatschappelijke partners en de gemeente waarbij het 

regisseursmodel in Borne met elkaar wordt vorm gegeven. Het advies is om de Wmo-raad in 

een vroegtijdig stadium hierbij te betrekken. De volgende kanttekeningen zijn gemaakt: 

 Sterke kanten en kansen komen goed aan bod, maar zwaktes en bedreigingen 

worden  gemist in het kader van de nieuwe ontwikkelingen binnen de Wmo; 

 Een verwerking van de onderscheiden wijken en kerkdorpen ontbreekt; 

 Een duidelijke begripsbepaling of omschrijving van vrijwillige professionals ontbreekt. 
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o Uitgebracht gevraagd advies d.d. 7-11-2014 over: 

Beleidsplan Wmo 2015 en de bijbehorende Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 2015;  

Beleidsplan Jeugdhulp 2015 en de bijbehorende Verordening jeugdhulp 

gemeente Borne 2015 

De Wmo-raad heeft tijdens een extra vergadering deze plannen uitgebreid besproken en een 
advies voorbereid. Wat opvalt, is dat een aantal zaken regionaal geregeld wordt en dat 
daarover geen advies uitgebracht kan worden. De beleidsplannen geven de sociale intentie 
van de gemeente Borne weer. Er worden goede aanzetten gegeven. Soms zijn de 
beleidsplannen concreet, soms vaag zonder dat er verwezen wordt naar nadere uitwerking. 
Er moet nog veel worden uitgewerkt en op papier lijkt alles goed geregeld. De praktijk kan 
weerbarstiger zijn en daarom wil de Wmo-raad graag op de hoogte blijven van 
praktijkervaringen. 
 
Met name twee aandachtspunten zijn lokaal van belang: 

1. de cliëntondersteuning en 
2. het lokale toegangspunt. 

De Wmo-raad Borne adviseert over deze aandachtspunten als volgt: 

Ad. 1: keuzevrijheid van de cliënt bij zijn keuze voor een cliëntondersteuner; 

Ad. 2: het Kulturhus als lokaal toegangspunt  
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3.  EVALUATIE VAN HET WERKPLAN 2014 
 
De Wmo-raad heeft in 2014 veel werk verzet, ondanks de wisselende aanwezigheid van 

haar leden die door ziekte of persoonlijke omstandigheden niet konden deelnemen aan alle 

activiteiten. De ambtelijke ondersteuning is wegens ziekte ook beperkt geweest; er is een 

tijdelijke vervanging voor de ambtelijke ondersteuning geregeld.  

 

Het werkplan 2014 omvat een aantal punten, namelijk: 

 evaluatief; het toetsen van de beleidsvoornemens, zoals beschreven in het Wmo-

meerjarenbeleidsplan “Strategische uitgangspunten Wmo en gezondheid “2012-

2015”, op hun voortgang. 

 beleidsontwikkeling en activiteiten; wij toetsen doorlopend de stand van zaken 

rond de ontwikkelingen met betrekking tot de Wmo. 

 

In 2014 heeft de Wmo-raad 8 keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar en een 

aantal keren heeft een belangstellende onze vergadering bijgewoond. Naast deze openbare 

vergaderingen heeft de Wmo-raad in het najaar een extra vergadering voor het voorbereiden 

van haar advies georganiseerd. 

 

a. Evaluatief 

- 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 vinden het 

belangrijk om in een vroeg stadium bij de beleidsvoorbereiding betrokken te worden 

en deze betrokkenheid krijgt vorm door de aanwezigheid van de ambtenaren tijdens 

onze vergaderingen. Zij informeren ons over regelmatig over de laatste stand van 

zaken en geven antwoord op onze vragen. 

- Een aantal zaken wordt in regionaal verband vastgelegd en daarover kunnen wij niet 

adviseren. In het regionale overleg van de Twentse Wmo-raden is dit een 

gemeenschappelijk discussiepunt.  

- Daarnaast gaven wij in ons werkplan aan dat wij graag meer invulling wilden geven 

aan de monitoring en (het toetsen van) de uitvoering: dit is in 2014 niet concreet 

geworden, omdat de nadruk in 2014 op het ontwikkelen van beleidsplannen en 

beleidsregels lag. 

 

b. Beleidsontwikkeling en activiteiten: 

De volgende nota’s zijn in 2014 besproken: 

- Cultuurbeleidsnota 

- het Visie document Wmo dienstverlening Borne: de geur van koffie 

- Beleidsplan Wmo 2015 en de bijbehorende Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Borne 2015;  

- Beleidsplan Jeugdhulp 2015 en de bijbehorende Verordening jeugdhulp gemeente 

Borne 2015 

Een aantal regionale documenten zoals het Strategisch inkoopbeleid is besproken. Een 

lokaal advies is daarbij niet van toepassing. 
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Lokaal en regionaal is deelgenomen aan een aantal discussie en brainstorm bijeenkomsten 

over de voorbereidingen en de veranderingen naar de nieuwe Wmo. Wij hebben 

deelgenomen:  

 in maart aan de discussiebijeenkomst over de marktoriëntatie huishoudelijke hulp 

georganiseerd door de 14 Twentse gemeenten; 

 in augustus aan een brainstormbijeenkomst over de toegang Wmo in Borne.  

 

In het voorjaar (april) en in het najaar (december) hebben wij samen met de gemeente een 

informatieavond en achterbanraadpleging georganiseerd over het persoonsgebonden 

budget. Beide keren heeft mw. D. Kloosterman van de vereniging Naar Keuze een inleiding 

gehouden over de actuele ontwikkelingen rond het persoonsgebonden budget. Beide keren 

was er veel belangstelling voor dit onderwerp en hebben wij samen met de gemeente vele 

vragen kunnen beantwoorden. De presentaties zijn op onze website te vinden. 

 

In 2014 is door Markvoort Media een website voor de Wmo-raad Borne ontwikkeld: voor het 

onderhouden van deze site is een vrijwilliger aangetrokken, de heer H. Schonewille. In juli is 

de website opgeleverd. Het doel is mensen in Borne te informeren over ontwikkelingen rond 

de Wmo en over onze Wmo-raad. Ook kunnen mensen ons rechtstreeks via de website 

benaderen. 

 

Professionalisering van de Wmo-raad gebeurt op verschillende manieren. Vanuit onze 

betrokkenheid bij verschillende doelgroepen bezoeken wij regelmatig bijeenkomsten, die 

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

mantelzorgers, patiëntgroepen 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. Daarnaast hebben wij 

deelgenomen aan bijscholing van de gemeente, een masterclass VNG. 
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4.  SAMENSTELLING VAN DE WMO-RAAD 
 

Dhr. A.A. Veerman    DB voorzitter t/m februari 2014;  

clusters a & d 

Mevr. H.D.B. van Oosten-Damman   DB voorzitter vanaf maart 2014; cluster e 

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

Mevr. S. Geerdink - Janssen   DB, vicevoorzitter vanaf juni 2014; 

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. Wegens ziekte heeft mevrouw. C. Doorenberg haar vervangen in de periode 

juni tot en met september. 

 

 

Toelichting op de clusters: 

 

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) 
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5.  FINANCIEEL VERSLAG 2014 
 

Budgetoverzicht Wmo-raad 2014 

 

Periode  uitgaven            budget 

 

01-01-2013  saldo       €   2500,00 

 

1ste kwartaal  zaalhuur         -€  40,50 

 

2de kwartaal  Zorgdebat KNMG Ariësstate Enschede reiskosten    -€    8,40 

   Bloemetje         -€  18,75 

   Declaratie boekenbon afscheid L. Albers     -€  75,00 

   Zorgdebat KNMG        -€    8,40 

   Koffie en koek vergadering       -€    4,00 

   Studieboek participatie       -€  22,00 

 

3de kwartaal  contributie koepel Wmo-raden    -€  150,00 

   Studieboek         -€  22,50 

 

4de kwartaal  reiskosten nijverdal        -€     9,00 

   Kadobon presentatie PGB avond      -€   25,00 

   Printkostenvergoeding € 25,00 p.p.      -€ 200,00 

 

 

31-12 -2014  saldo         € 1.916,45 
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BIJLAGE 1 WERKPLAN WMO-RAAD 2015 
 

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 Sportnota wordt dit jaar behandeld. 

 

Activiteiten: 

- Bezoeken van cliënten- en/of themabijeenkomsten 

- Werving nieuwe leden wegens regulier aftreden van 3 leden 

- Professionalisering Wmo-raad: bijscholing 

 

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. 


