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In 2015 is de nieuwe Wmo ingevoerd. De Wmo-raad Borne heeft de invoering van deze 

veranderingen nauwgezet gevolgd. De Wmo-raad is een adviesorgaan, dat gevraagd en 

ongevraagd, de gemeente adviseert over de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het beleid.  

 

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 

- aandachtspunten voor 2016 

 

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.  

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 2015 

mailto:Wmoraad@borne.nl


3 

 

INHOUD 

 

 

 

1. INLEIDING ........................................................................................................................................ 4 

2. WERKWIJZE EN UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2015 ............................................................................ 5 

3. EVALUATIE VAN HET WERKPLAN 2015 ........................................................................................... 6 

4.  SAMENSTELLING VAN DE WMO-RAAD ........................................................................................... 8 

5.  FINANCIEEL VERSLAG 2015 ............................................................................................................. 9 

BIJLAGE 1 AANDACHTSPUNTEN WMO-RAAD 2016 ........................................................................... 10 

 



  

4 

 

1. INLEIDING 

 

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning aan haar 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 stond daarom de invoering van 

deze veranderingen, oftewel de Transformatie, centraal.  

 

De samenstelling van de Wmo-raad is veranderd in 2015: een aantal leden is afgetreden 

vanwege het beëindigen van hun termijn. Er zijn enthousiaste nieuwe leden bijgekomen. De 

verschillende leden hebben in ieder geval contact met 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 2015 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 2015. 
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2. WERKWIJZE EN UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2015 
 

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

inzake de Wmo. Daarom hebben wij tijdens de vergaderingen regulier contact met 

ambtenaren. De heer A. de Vries en / of de dames M. Dekker, M. Gras, R. Siegerink en K. 

van Dam, beleidsmedewerkers van de afdeling Welzijn en Educatie van de gemeente Borne, 

hebben tijdens onze vergaderingen een toelichting gegeven over de voortgang van de 

invoering van de veranderingen en de stand van zaken rond de Wmo in Borne. Deze 

toelichtingen leiden tot discussie waarin informeel adviezen gegeven kunnen worden.  

In april en in september heeft de Wmo-raad Borne adviezen uitgebracht,  beide adviezen 

worden hieronder kort toegelicht. De volledige adviezen evenals de reactie van de gemeente 

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

In maart hebben de dames G. Tenniglo en W. Korte een korte presentatie over sport en de 

sportnota gegeven. Vragen en opmerkingen van de Wmo-raad zijn tijdens de vergadering 

beantwoord. 

 

Beleidsregels en besluit Jeugdhulp 2015 en Maatschappelijke ondersteuning  

Gezien de korte tijd waarin ons gevraagd is te reageren op deze beleidsregels hebben wij 

voorgesteld om deze documenten begin 2015 te bespreken. In januari hebben wij vragen 

geformuleerd en deze vragen zijn uitgebreid en goed beantwoord door beleidsambtenaren 

tijdens ons overleg in februari. In april hebben wij ons advies over deze beleidsregels 

uitgebracht.  

 

 Uitgebracht gevraagd advies d.d. 21-04-2015 over Beleidsregels en besluit 

Jeugdhulp 2015, Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en Besluit 

maatschappelijke ondersteuning 

De Wmo-raad vraagt aandacht voor  

a) een goede klachtenprocedure waarin het proces van monitoren en evaluatie van 

klachten is gewaarborgd; 

b) privacy en bejegening van inwoners met een vraag over de Wmo en/of jeugdhulp; 

c) informatie over de mogelijkheid van cliëntondersteuning; 

d) mogelijke negatieve effecten vanwege de stapeling van eigen bijdragen.  

 

Vervoersvisie Regio Twente 

De conceptnotitie over de Twentse visie op vervoer is begin september rondgestuurd en 

tijdens de vergadering toegelicht door de betrokken beleidsambtenaar. Eind september 

hebben wij ons advies uitgebracht. 

 

 Uitgebracht gevraagd advies d.d. 21-09-2015 over de Vervoersvisie Regio 

Twente 

De visie op vervoer vindt de Wmo-raad helder, maar de uitwerking in een strategie is in deze 

notitie te beperkt uitgewerkt. Daarnaast is voorlichting aan inwoners over de geplande 

veranderingen volgens de Wmo-raad noodzakelijk. De regie van maatwerkoplossingen ligt 

bij de gemeente en zo nodig moet professionele deskundigheid ingeschakeld worden. De 

Wmo-raad is benieuwd naar de verdere uitwerking.  

http://www.wmoraadborne.nl/
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3. EVALUATIE VAN HET WERKPLAN 2015 
 
In 2015 heeft de Wmo-raad 9 keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar. Om 

inbreng vanuit de achterban en signalen in de samenleving te realiseren nodigen wij 

verschillende mensen vanuit hun praktijk uit om toe te lichten welke signalen zij ontvangen 

over de uitvoering van de Wmo. In 2015 hebben de volgende mensen aan onze vergadering 

deelgenomen: 

- Mw. L. Herben van Steunpunt Mantelzorg Borne 

- Mw. J. Boevink en mw. E. Sluiter van Welzijn Ouderen Borne 

- Dhr. B. Greven, centrummanager 

- Dhr. T. Weijermars, cliëntondersteuner Borne  

 

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. 

 

De Wmo-raad heeft een eigen website, ontwikkeld door Markvoort Media en onderhouden 

door de heer H. Schonewille. Het doel is mensen in Borne te informeren over ontwikkelingen 

rond de Wmo en over onze Wmo-raad.  

 

Landelijk is er steeds meer samenwerking in het Sociale domein en daarom is de Wmo-raad 

met het WWB platform (Wet Werk en Bijstand) in overleg gegaan over mogelijke 

samenwerking. In het najaar van 2015 hebben de mensen van de Wmo-raad en het WWB 

platform gezamenlijk een scholing gevolgd; deze is verzorgd door mw. B. Stam, AVI adviseur 

versterking cliëntenparticipatie.  

 

Het werkplan 2015 omvat een aantal punten, namelijk: 

 evaluatief; het toetsen van de beleidsvoornemens; 

 beleidsontwikkeling en activiteiten; wij toetsen doorlopend de stand van zaken 

rond de ontwikkelingen met betrekking tot de Wmo en jeugdzorg. 

 

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

aan de monitoring en (het toetsen van) de uitvoering: in 2015 lag de nadruk op de 

transitie van beleidsplannen en beleidsregels. 

 

b. Beleidsontwikkeling en activiteiten: 

De volgende nota’s zijn in 2015 besproken: 

- Beleidsregels en besluit Jeugdhulp 2015,  

- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke 

ondersteuning 

- Sportnota 2015 - 2019;  

- Vervoersvisie Regio Twente; 

Besproken zijn verder de Rapportage evaluatie van het inkoopproces Wmo en Jeugdhulp 

2014 en de Monitoring decentralisatie gemeente Borne. 

 

Lokaal en regionaal is deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten over de veranderingen 

rond de nieuwe Wmo. Wij hebben deelgenomen:  

 De Wmo 3-daagse van de Academie Mens en Maatschappij van Saxion, Arcon en De 

Viermarken 

 Regionale voorzittersoverleg  

 Regionale informatiebijeenkomsten GGZ 
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4.  SAMENSTELLING VAN DE 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    lid vanaf juni 2015 

Dhr. H.  de Jong    lid vanaf juni 2015 

Dhr. B.H. Kraaijenbrink    afgetreden december 2015 

mw. E.  van den Nieuwboer – Faber  lid vanaf juni 2015 

Dhr. G.J.F.  Scholten 

Dhr. A.A. Veerman    afgetreden januari 2015  

Dhr. R.  Veldman    afgetreden juni 2015 

Dhr. M.J.  van Zelm 

 

 

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

Wmo-Raad. 

De heer H. Schonewille onderhoudt de website van de Wmo-raad en is vrijwilliger. 
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5.  FINANCIEEL VERSLAG 2015 
 

Budgetoverzicht Wmo-raad 2015 

 

Periode  uitgaven            budget 

 

01-01-2015  saldo       €   2500,00 

 

1ste kwartaal  afscheidspresentje       -€  18,30 

lidmaatschap koepel wmo raden    -€ 150,00 

servicepakket website     -€ 231,59 

 

2de kwartaal  afscheidspresentje en traktatie      -€ 24,70 

afscheidspresentje        -€ 10,95 

afscheidslunch        -€ 86,70 

 

3de kwartaal  reiskosten wmo symposium en Arcon 3 daagse    -€ 36,20 

reiskosten Wmo 3 daagse / GGZ beraad   -€ 107,20 

 

4de kwartaal  cursus belangenorganisaties overijssel   -€ 570,00 

kerstattenties (11 x 18)     -€ 198,00 

zaalhuur Kulturhus 11 nov       -€ 43,50 

afscheidspresentje        -€ 21,20 

bijeenkomst pgb Zwolle reiskosten      -€ 35,11 

 

 

31-12 -2015  saldo         €   966,55 
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BIJLAGE 1 AANDACHTSPUNTEN WMO-RAAD 2016 
 

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.  

Het uitvoerend beleid in de gemeente Borne wordt in de praktijk getoetst door 

gesprekken met cliënten en cliëntvertegenwoordigers. 

 

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. 

Activiteiten: 

- Bezoeken van cliënten- en/of themabijeenkomsten 

- Professionalisering Wmo-raad: bijscholing 

Er zijn structurele contacten met het WWB platform om te komen tot samenwerking 

en / of samengaan met de Wmo-raad. 

 

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. 


