Jaarverslag 2012 van de Wmo-raad Barneveld
1. Inleiding
Met dit jaarverslag informeert de Wmo-raad de lezer over haar werkzaamheden in 2012. Voor onze
plannen voor het jaar 2013 verwijzen we naar ons jaarplan 2013. Een belangrijke informatiebron is
onze website wmoraadbarneveld.nl.
In 2012 hebben we afscheid genomen van Irene van de Glind als vertegenwoordiger van de
doelgroep Lichamelijke beperking. Voor Irene is er geen opvolger gezocht, maar zijn de doelgroep
Lichamelijke beperking en de doelgroep Verstandelijke beperking samengevoegd tot één doelgroep
Lichamelijke en verstandelijke beperking.
Herkozen voor een periode van vier jaar zijn Adrie ten Brinke, Tanny Gunter en Geurt Schut. Tot
nieuwe leden van de Wmo-raad zijn in 2012 toegetreden Jannie Bosman, plaatsvervangend lid
Mantelzorgers en Mart Donkervoort (algemeen).
Verder is er in 2012 gezocht naar een nieuwe voorzitter in verband met het vertrek van Ben Emans.
Begin 2013 is het gelukt om een opvolger voor Ben te vinden in de persoon van Arjen Bouwmeester.
In bijlage 1 is de samenstelling van de Wmo-raad opgenomen.
2. Adviezen 2012 Wmo-raad
Hierna zijn adviezen van de Wmo-raad aan het college van B&W (en de gemeenteraad) vermeld.
2.1 Advies Algemeen gebruikelijke Woonvoorzieningen dd. 24 januari 2012
Het ging om een advies in verband met een geactualiseerde lijst Algemeen gebruikelijke
Woonvoorzieningen. Als gevolg van jurisprudentie en ontwikkelingen in de markt kan een
voorziening van de lijst Algemeen gebruikelijke Woonvoorzieningen worden geschrapt. Voorbeelden
zijn een douchekruk en antislipvoer die tegen een lage prijs en algemeen verkrijgbaar zijn. Hoewel de
Wmo-raad zich voor kan stellen dat een aantal voorzieningen “gemeengoed” is en via de bouwmarkt
beschikbaar zijn, heeft ze toch negatief geadviseerd. De reden hiervoor was dat het naar de mening
van de Wmo-raad niet zozeer gaat om een “lijstje” maar om de invulling van adequate Wmovoorzieningen.
2.2 Tweede advies Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld dd. 2 februari 2012
Aanvullend op ons eerste advies van 25 november 2011 heeft de Wmo-raad op 2 februari 2012 een
tweede advies uitgebracht. Aan het eerste advies hebben we in ons jaarverslag 2011 uitgebreid
aandacht besteed. Het beleidsplan is voor de Wmo-raad een belangrijk toetsingskader.
2.3 Reactie aanbesteding huishoudelijke hulp dd. 16 mei 2012
De Wmo-raad is intensief betrokken geweest bij de aanbesteding huishoudelijke hulp. We hebben
een keuzememo Huishoudelijke hulp en een concept bestek ontvangen. De Wmo-raad heeft positief
geadviseerd en spreekt haar waardering uit voor de heldere wijze van communicatie.
2.4 Advies Uitgangspunten aanpassingen minimabeleid dd. 4 juni 2012
Op advies van de Klankborgroep Werk en Inkomen heeft de Wmo-raad positief geadviseerd over
enkele aanpassingen in verband met de ondersteuning voor sport en cultuur. Daarnaast is de
Klankbordgroep Werk en Inkomen betrokken geweest bij de totstandkoming van het Beleidsplan
Schulddienstverlening.
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2.5 Advies Eigen bijdragebeleid Wmo-voorzieningen dd. 4 juni 2012
Het advies is opgesteld in verband met het voornemen om: 1. De vrijstelling van € 300,- op woon- en
vervoersvoorzieningen te beëindigen. 2. De duur van de eigen bijdrageheffing voor
bruikleenvoorzieningen in natura, of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB), te
koppelen aan de gebruiksduur van de verstrekte voorziening met een maximum van zeven jaar. Na
een aanvullende toelichting van de gemeente waaruit bleek dat de voornemens (bijna) geen
gevolgen hebben voor de sociale minima, maar wel voor de mensen met een wat ruimer inkomen,
heeft de Wmo-raad positief geadviseerd.
2.6 Advies Decentralisatie AWBZ-begeleiding 12 juni 2012
Het Advies Decentralisatie AWBZ-begeleiding is het eerste pre-advies dat door de Wmo-raad is
opgesteld. Het advies is na een intensief overleg tussen de ambtelijke organisatie en de Wmo-raad
(kerngroep) tot stand gekomen. De gemeente heeft aangegeven dat zij inhoudelijk aan de slag gaan
met ons advies wanneer er meer bekend is over de plannen van de nieuwe regering. Om de
voortgang van dit advies te kunnen volgen zijn de 13 adviespunten in ons jaarplan 2013 opgenomen.
2.7 Advies Op de notitie Kosten beheersing Regiotaxivervoer als compenserende Wmo-voorziening
vanaf 2013 dd. 1 oktober 2012
De Wmo-raad heeft positief geadviseerd over de voorstellen. Maar wel aandacht gevraagd voor een
goede voorlichting en de gevolgen voor de burger met een smalle beurs.
2.8 Reactie op de Ontwerp-Programmabegroting 2013 dd. 21 november 2012
Voor de Wmo-raad is vooral een deel van het programma 1-Zelfstandigheid belangrijk. Het
programma geeft duidelijk en kernachtig aan wat de speerpunten voor 2013 zijn. De Wmo-raad mist
als speerpunt een actualisering van het mantelzorg en vrijwilligersbeleid.
2.9 Advies Jeugdzorg dd. 15 december 2012
Het advies Jeugdzorg is na ons advies Decentralisatie AWBZ-begeleiding dd. 12 juni 2012 het tweede
advies dat wij pre-actief uitbrengen. Het betekent dat de Wmo-raad zich vooraf grondig verdiept
heeft in de materie en met het pre-advies richting geeft aan de veranderingen die ons te wachten
staan. Het dossier Jeugdzorg is complex en vraagt om een intensieve voorbereiding. De 13
adviespunten zijn ook opgenomen in ons jaarplan 2013. Wij zullen nauwlettend toezien op de
voortgang van het proces van veranderingen.
3. Overige relevante vergaderpunten 2012
3.1 Presentaties
Door de Wmo-raad worden er regelmatig sprekers uitgenodigd die de Wmo-raad informeren over
actuele ontwikkelingen. Hieronder een overzicht:
Datum
Wmo-raad

Presentatie

Onderwerp

11 april
2012

Paut Kromkamp, trainer gesprekstechniek

Het gespreksmodel in verband
met De Kanteling

11 april
2012

Els van Beurden, Wmo-adviseur gemeente
Barneveld

Eerste resultaten pilot Project
De Kanteling
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23 mei 2012

Gertjan Kraan, beleidsmedewerker gemeente
Barneveld

Vervolg AWBZ-begeleiding en
dagbesteding

9 oktober
2012
8 november

Gertjan Kraan, gemeente Barneveld
Henk Beltman, Zorgbelang Gelderland
Ingrid Mulder, ervaringsdeskundige begeleiding
Tanny Gunter, GGZ-deskundige, lid Wmo-raad

4 december

Ivo Tilanus, gemeente Barneveld

Versterken contacten tussen de
Wmo-raad en haar
achterbannen
Toelichting project Kwetsbare
jeugd
Aangepaste Wmo-verordening

4. Contacten
4.1 Kwartaaloverleg Gemeente DB Wmo-raad
Ook in 2012 hebben er gesprekken plaatsgevonden (drie) tussen de wethouder van de Wwb, de
wethouder van de Wmo, de Wmo-adviseur en het dagelijks bestuur (DB)van de Wmo-raad. De
gesprekken dienen als voorbereiding op de vergaderingen van de Wmo-raad en het uitwisselen van
ervaringen.
4.2 Klankbordgroep Werk en Inkomen
De klankbordgroep Werk en Inkomen is met één persoon uitgebreid tot drie personen uit de Wmoraad. De klankbordgroep bespreekt ervaringen uit de praktijk en bereidt Wwb-onderwerpen voor ter
bespreking in de Wmo-raad.
4.3 Wmo-platform kerken
Het Wmo-platform kerken heeft twee informatiebijeenkomsten verzorgd. Op de
voorjaarsbijeenkomst van 12 april 2012 was Els van Beurden, Wmo-adviseur van de gemeente
Barneveld, onze gast. Het thema was: De Kanteling in de praktijk. Centraal staan de drie
kernbegrippen: Zelf- samen- gemeente. Het project de Kanteling is vooral gericht op een goede
samenwerking tussen de professionals en het maatschappelijk middenveld waaronder de kerken.
Op de najaarsbijeenkomst van 11 oktober 2012 hebben Karina van Triest, coördinator CJG Barneveld
en Arienne Versendaal van de Stichting Breder een heldere presentatie gegeven over het thema
Jeugd en Gezin. Het Centrum Jeugd en Gezin Barneveld (CJG) probeert laagdrempelig te zijn en dicht
bij ouders en kinderen te staan. Het CJG is de lokale voordeur voor de jeugdzorg. De Stichting Breder
vangt jongeren op die niet meer thuis kunnen blijven. Stichting Breder is een AWBZ-erkende en HKZgecertificeerde zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Het is
niet de bedoeling om de rol van de ouders over te nemen. Maar meer om de opvoeding te
versterken en ouders te leren om ouder te zijn. Goed luisteren en praten met jongeren is erg
belangrijk. Op een kleinschalige manier proberen weer terug te keren naar het “gewone leven”.
4.4 Seniorenraad
In het afgelopen jaar heeft de seniorenraad vier maal vergaderd. Er zijn presentaties gegeven door
Arjan Kiers (directeur bestuurder van Zorggroep ENA)over veranderingen in de zorg. Ouderen met
een lichte zorg blijven zelfstandig wonen. De verzorgingshuizen worden indien mogelijk omgebouwd
tot verpleeghuizen. Arjan Jongstra (directeur bestuurder van Woningstichting Barneveld) heeft een
presentatie gegeven over de verkoop van woningen en de voorraad voor senioren geschikte
woningen. Bram Roggeveen heeft op de vergadering zijn zorgen uitgesproken over de kostenstijgingen in de zorg, de verslechtering van de inkomenspositie van ouderen en het toekomstig gebrek aan
vrijwilligers. Door de werkgroep “Blijvend Thuis” is een presentatie gegeven aan leden van de PCOB
over hoe je langer in je eigen huis kan blijven wonen. Het is niet gelukt om samen met de marktpartijen een woonthemadag te organiseren. In 2013 zal tijdens de seniorendag in oktober het thema
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wonen aan de orde komen. Verder is aandacht besteed aan de nieuwe aanbesteding van de
regiotaxi. De Seniorenraad heeft dit jaar stappen ondernomen zich om te vormen tot een stichting. In
het voorjaar van 2013 zullen de statuten bij de notaris worden verleden.
4.5 Overigen
Diverse vertegenwoordigers in de Wmo-raad zijn ook bestuurlijk actief op andere fronten zoals
bijvoorbeeld de Seniorenraad, Gehandicaptenraad Barneveld, wijkplatforms, NPV, andere
maatschappelijke organisaties en kerken.
Bijlage 1
Vertegenwoordiging

Mantelzorg

Vrijwilligers
Ouderen
Sociale minima
Lichamelijke- en Verstandelijke
beperking
Psychiatrische aandoening
Cliëntenraden van Woonzorginstellingen
Wijkplatforms
Kerkelijke organisaties
Algemeen

Leden van de Wmo-raad
Voorzitter Ben Emans (tot 12 februari 2013)
Voorzitter Arjen Bouwmeester (vanaf 12 februari 2013)
Cock van der Ende, lid en penningmeester
Jannie
Bosman, plaatsvervangend lid
Wim Oostenbrink, lid
Tineke Both, lid,
Adrie ten Brinke, plaatsvervangend lid
Geurt Schut lid
Ruurd Blomsma, plaatsvervangend lid
Jan Bouw, lid
Vacature plaatsvervangend lid
Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Leen Droogendijk, plaatsvervangend lid
Cobi Hoogenhout, lid
Vacature plaatsvervangend lid
Thomas Kool, lid en secretaris
Kees Blaak, plaatsvervangend lid
Mart Donkervoort, lid

4

