Jaarverslag 2013 van de Wmo-raad Barneveld
1. Inleiding
Met dit jaarverslag informeert de Wmo-raad de lezer over haar werkzaamheden in 2013. Het jaar
2013 was een enerverend jaar. Er is veel werk verzet om diverse plannen van de gemeente te
beoordelen. We hebben nog steeds te maken met veel economische tegenwind. Hoewel met enige
vertraging wordt er hard gewerkt aan de decentralisaties. Gelukkig zijn er in 2013 weer enkele
nieuwe leden de Wmo-raad komen versterken. Voor onze plannen voor het jaar 2014 verwijzen we
naar ons jaarplan 2014. Een belangrijke informatiebron is onze website wmoraadbarneveld.nl.
Zoals reeds vermeld in ons jaarverslag 2012 is het begin 2013 gelukt om als voorzitter een opvolger
voor Ben Emans te vinden in de persoon van Arjen Bouwmeester. In 2013 hebben we verder afscheid
genomen van Ruurd Blomsma, plaatsvervangend lid van de doelgroep Sociale minima.
Herkozen voor een periode van vier jaar is Cock van der Ende en voor twee jaar Thomas Kool. Per 1
januari 2014 is Thomas teruggetreden als kerkelijk vertegenwoordiger. Hij hoopt nog tot eind 2015
secretaris te blijven. De nieuwe vertegenwoordiger kerken is Meo Wolswinkel.
Tot nieuwe leden van de Wmo-raad zijn in 2013, naast Arjen Bouwmeester toegetreden Peter
Kreekelenberg, plaatsvervangend lid, doelgroep Wijkplatforms en Boudewijn Ridder,
plaatsvervangend lid, doelgroep Lichamelijke- en Verstandelijke beperking.
In 2013 hebben we ons huishoudelijk reglement aangepast.
De samenstelling van de Wmo-raad is in bijlage 1 opgenomen.
2. Verslag verschillende doelgroepen
Met ingang van dit jaar nemen we per doelgroep een verslag op:
2.1 Mantelzorg
Dit jaar hebben wij een dag voor de mantelzorg georganiseerd. De opkomst was overweldigend ( 80
personen ) Binnen de gemeente Barneveld hebben hier een viertal bedrijven belangenloos aan
meegewerkt. Op de landelijke mantelzorgdag is er een “Open Huis” georganiseerd, in het nieuwe
steunpunt aan de Wilhelminastraat. Ook hier was weer een goede opkomst. Deze dagen zijn
belangrijk voor de achterbancontacten. Maar ook de onderlinge contacten zijn belangrijk in het kader
van onderlinge ervaring en uitwisseling.
Cock van der Ende en Jannie Bosman
2.2 Vrijwilligers
Afgelopen jaar is weer gebleken hoe moeilijk het is uit het zeer grote vrijwilligersveld in Barneveld
goede informatie voor de Wmo te krijgen. Als lid van de Wmo-raad is het niet te doen alle
vrijwilligers zelf te benaderen en ben ik dus afhankelijk van mensen die midden in dat vrijwilligers
werk zitten. Dit jaar ben ik uitgegaan van wat ik zelf heb opgevangen, in de kranten las en/of hoorde
bij mijn werk als vrijwilliger en vrijwillige ouderenadviseur in Barneveld, met het accent op
Voorthuizen.
Wim Oostenbroek
2.3 Ouderen
In maart 2013 is de stichting Seniorenraad Barneveld opgericht. Zij is de voortzetting van de
Seniorenraad Barneveld. Als platform voor de ouderenbonden en organisaties van zorg en welzijn wil
zij de belangen behartigen van ouderen en voorlichting geven. In 2013 heeft de werkgroep “Blijvend
Thuis” 4 informatiebijeenkomsten gegeven. Hier zijn ongeveer 250 ouderen geïnformeerd over de
veranderingen in de zorg en de noodzakelijkheid na te denken over hoe men zolang mogelijk thuis
kan blijven wonen. Twee bijeenkomsten zijn gehouden samen met dhr. Arjan Kiers directeur van de
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zorggroep ENA. In november is er voorlichting gegeven over financiële zaken en de veranderingen in
de zorg. Dit is gedaan door Dhr. Arjan Kiers met een notaris. Op 1 oktober was er een
informatiemarkt met als thema “Thuis Wel Zijn”. Er waren kramen en twee workshops die passen
binnen dit thema en de toneelgroep WIK heeft een eenakter opgevoerd over de kanteling. Er waren
ongeveer 200 bezoekers.
Problemen die ouderen ondervonden met de regiotaxi, zoals lange wachttijden en lange om-rijtijden
zijn besproken in de Wmo-raad. Ook de lange wachttijd voor een afspraak voor een
keukentafelgesprek is doorgegeven aan de Wmo-raad en daar besproken. In januari hebben een 30tal senioren een excursie gemaakt naar het technologiehuis in Woerden. Hier werd kennis gemaakt
met technische mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen. Hierdoor kan ook hierover
voorlichting worden gegeven.
Tineke Both en Adrie ten Brinke
2.4 Sociale minima
De klankbordgroep Werk en Inkomen heeft in 2013 tien keer vergaderd. Diverse onderwerpen zoals,
de fraudewet, Hulp aan Elkaar (voedsel en kledinghulp), participatiewet en het sociaal akkoord zijn
met elkaar besproken. Meestal is de Wmo-adviseur of een andere medewerker van de gemeente
aanwezig om bepaalde onderwerpen toe te lichten. Daarnaast levert de klankbordgroep Werk en
Inkomen een bijdrage aan de voorbereiding van adviezen die door de Wmo-raad worden gegeven.
De klankbordgroep streeft naar een goed evenwicht tussen bestuurlijke kwaliteiten en
ervaringsdeskundigen. Het armoedebeleid (minimaregelingen) blijft een belangrijk aandachtspunt.
Geurt Schut
2.5 Lichamelijke- en Verstandelijke beperking
In 2013 verschillende contacten met mensen met een lichamelijke beperking en (ouders/verzorgers
van) mensen met een verstandelijke beperking. In de eerste plaats door deelname aan de kwartaaloverleggen van de GRB-werkgroep Verkeer & Toegankelijkheid die bemand wordt door een drietal
ervaringsdeskundigen met een lichamelijke beperking. Zij worden gevoed door een eigen achterban
en behartigen de belangen daarvan op praktisch niveau richting gemeente, woningstichting, e.d.
Vanuit de GRB wordt geparticipeerd in het Reizigerspanel van Regio-taxi Gelderse Vallei en als
zodanig zijn er contacten met deelnemers met een beperking aan deze vorm van vervoer. Het volgen
van de prestaties van de nieuwe vervoerder en het nieuwe callcenter per 1 januari 2013 en de
ervaringen van de reizigers vroeg aandacht. Daarnaast veel contacten met werkers en
leidinggevenden binnen de LG- en VG-sector in de gemeente Barneveld en met beleidsmedewerkers
van de gemeente. Dat leverde veel input op voor klankborden en adviseren t.b.v. de voorstellen om
de decentralisaties begeleiding AWBZ naar Wmo en Jeugdzorg inhoud en vorm te geven richting het
vaststellen van de beleidskaders door de gemeenteraad in januari 2014.
Jan Bouw en Boudewijn Ridder
2.6 Psychiatrische aandoening en projectgroep kwetsbare Jeugd.
Ook dit jaar veel contacten met de Barneveldse burgers door het bezoeken van inloopavonden van
See joe. Daarnaast waren er gesprekken met de kerngroep psychisch kwetsbare burgers,
bovengemiddeld opgeleid, om een ontmoetingsplatform in te richten. De kerngroep: Een viertal
ervaringsdeskundigen heeft - met ondersteuning van de beleidsmedewerker van de HDSH( nu Elan) een schriftelijk verzoek mondeling toegelicht aan één van de Wmo-beleidsmedewerkers. De
motivatie voor hun verzoek is als volgt: Men voelt zich eenzaam door beperkte aansluiting of
herkenning bij anderen. Ze voelen zich op veel plaatsen in de gemeente Barneveld niet thuis. De
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kerngroep heeft aangegeven dat er tijdelijk onvoldoende energie is om met hun initiatief verder te
gaan. Wellicht komt er in 2014 een vervolg.
Als voorzitter van de projectgroep ‘kwetsbare jeugd’ ben ik afgelopen jaar ruim 35 keer op stap
geweest c.q. in gesprek gegaan met jongeren die, met hulp van professionele begeleiding wonen óf
bij hun ouders wonen. Via het CJG kwam ik bij de vindplaatsen van de jongeren om met hen de visie
van de gemeente Barneveld te bespreken. De gemeente wil dat jongeren veilig opgroeien en
optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen. Zij wil de zelfstandigheid van jongeren bevorderen
zodat deze jongeren in de Barneveldse samenleving een eigen plek kunnen hebben met hun
ouders/verzorgers. Mijn vraag aan hen was: “Hoe ervaren jullie dat en wat hebben jullie nodig?” De
kernwoorden van de jongeren zijn: “Luister naar ons, betrek ons bij de veranderingen. Wij willen
meedenken; benut onze ervaringen.” Er is veel behoefte aan duidelijkheid over toeleiding naar zorg
en welke impact de verandering heeft op iedere jongere persoonlijk. De input van de jongeren is
gedeeld met de beleidsmedewerkers Jeugd, en zijn mede de bouwstenen geweest bij de
totstandkoming van de vele beleidsdocumenten die op dit moment zowel binnen de Foodvalley als
lokaal worden aangeboden.
Tanny Gunter
2.7 Cliëntenraden van Woon-zorginstellingen
De werkzaamheden in deze portefeuille zijn aan het veranderen. De contacten met de cliëntenraden
van Woon-zorginstellingen zijn gering geweest vanwege de veranderingen op weg naar de ‘nieuwe
WMO’. In 2013 is een begin gemaakt om de activiteiten te verbreden naar bezinning en advisering in
verband met de decentralisaties van de AWBZ taken (ook wel de nieuwe Wmo genoemd). In de
nieuwe Jeugdwet is veel tijd en energie gestopt. Er is veel input gegeven op de beleidsdocumenten
die de gemeente moest opstellen. Er zullen veel organisaties bijkomen waar de gemeente afspraken
mee moet maken voor het leveren van Wmo-zorg en Jeugdzorg. Voor de Wmo-raad is het belangrijk
dat vooral ook locale zorgleveranciers (voor jeugd- en AWBZ zorg) die de locale gemeenschap goed
kennen een kans krijgen. Voor de burger is het belangrijk dat hij kan kiezen voor een zorgverlener die
past bij zijn cultuur en identiteit. Keuzevrijheid is voor iedereen belangrijk, zowel voor culturele
minderheden als voor christenen. Bij herhaling is benadrukt dat het hiervoor nodig kan zijn om een
goed controleerbaar Pgb te organiseren. Op basis van diverse contacten zijn accenten gelegd op
preventie, rol van het CJG, rol van de kerken, innovatieve betrokkenheid van bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Het zal heel belangrijk zijn dat er een soepel werkende structuur gaat
komen om vanuit Zelf-samen-gemeente elkaar te kunnen vinden. Hiervoor is het noodzakelijk om mij
ook te bezinnen op mijn rol als doelgroepvertegenwoordiger van Cliëntenraden van Woonzorginstellingen.
Addie Lassche
2.8 Wijkplatforms
Onderzoek en nota’s
Het onderzoeksrapport Wijkplatforms van de Rekenkamer is ontvangen en in een vergadering voor
wijkplatforms besproken. Daarna is in oktober 2013 de “Nota Wijkplatforms gemeente Barneveld”
door de gemeenteraad aangenomen en is er overlegt met de projectleider van Uit Wijken van
Welzijn Barneveld. Dit project spant zich in om activiteiten te ontwikkelen in het kader van sociale
samenhang in wijken. Het overleg met Uit Wijken heeft geleid tot een ongevraagd advies van de
Wmo-raad om hoofdstuk 3 “Bevorderen sociale samenhang” uit de nota aan te vullen met de
gevolgen van de drie decentralisaties en te bezien of het aantal taken en uren van de wijkplatform
coördinatoren voldoende is om de in de nota genoemde verwachtingen/verbeteringen (inclusief de
gevolgen van de drie decentralisaties) uit te kunnen voeren. Door enkele wijkplatforms zijn de
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veranderingen (decentralisaties) gevolgd door bijvoorbeeld deelname aan bijeenkomsten van de
gemeente over het onderwerp Zelf-samen-gemeente.
Jaarplan wijkplatforms
In de “Nota Wijkplatforms gemeente Barneveld” is het advies opgenomen dat elk wijkplatform een
jaarplan opstelt. Het nieuwe wijkplatform Oldenbarneveld en het wijkplatform Barneveld Centrum
zijn gestart met een concept jaarplan 2014. In het jaarplan wordt ondermeer het volgende
opgenomen: de structuur, de informatievoorziening, ledenwerving en het instellen van
werkgroepen voor “veiligheid”, “leefbaarheid” en “sociale cohesie”.
Cobi Hoogenhout en Peter Kreekenlenberg
2.9 Kerkelijke organisaties
De contacten met de kerkelijke achterban vinden vooral plaats door het organiseren van twee
informatiebijeenkomsten en het opstellen van een nieuwsbrief. Op de voorjaarsbijeenkomst van 3
april 2013 heeft Wily Timmerman, adviseur dienstverlening zorg bij Eleos een presentatie verzorgd
over de relatie tussen de kerken en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Gertjan Kraan,
beleidsmedewerker van de gemeente Barneveld gaf een presentatie over de ontwikkelingen rond de
AWBZ/Wmo. Op de najaarsbijeenkomst van 9 oktober 2013 hebben Rineke Heij en Carla van de Pol,
leidinggevenden Thuiszorg van RST Zorgverleners een presentatie verzorgd over het thema Bron van
zorg. In beide presentaties zijn de ontwikkelingen van de decentralisaties aan de orde geweest en de
gevolgen daarvan voor zowel de kerken als de professionele zorgorganisaties. Aan de ene kant is er
begrip dat er meer gevraagd wordt van mantelzorgers en (kerkelijke) vrijwilligers. Maar aan de
andere kant moeten we waken voor overbelasting en verlies van kerkelijke identiteit.
Verder is er meegewerkt aan een avond van de SGP en een bijeenkomst van de NPV. Tenslotte
werden enkele diaconieën bezocht en is er onder de kerken een enquete gehouden over de
ondersteuningsbehoefte voor mantelzorgers en kerkelijke vrijwilligers. Veelal wordt de
ondersteuning binnen de kerk zelf geregeld en wordt er weinig ondersteuning verwacht van Welzijn
Barneveld (Steunpunt Mantelzorg) en de gemeente Barneveld. Voor een deel zal dit een gevolg zijn
van (nog) onvoldoende bekendheid (en betrokkenheid) van de kerken. Het betekent voor de kerkelijk
vertegenwoordiger een uitdaging om met meer kerken (diaconieën) in de gemeente Barneveld
contact te zoeken.
Thomas Kool
3. Adviezen 2013 Wmo-raad
Zoals al eerder genoemd is de Wmo-raad druk geweest met diverse voorbereidingen voor de
drie decentralisaties (jeugd, arbeid, bijstand, maatschappelijke ondersteuning) Daarnaast
hebben we een schrijven opgesteld in verband met de gemeenteraadsverkiezingen 2014. We
hopen de komende tijd mee te denken over vooral de praktische gevolgen van de
veranderingen. Na een fase van voorbereidingen komen we in een fase dat er concrete keuzes
(budget, inkoop, borgen kwaliteit, uitvoering) gemaakt moeten worden.
Hierna zijn de adviezen van de Wmo-raad in 2013 aan het college van B&W (en de
gemeenteraad) vermeld.
3.1 Advies Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld, 11 januari
2013
De verordening is aangepast aan nieuwe ontwikkelingen (Het Gesprek, Welzijn Nieuwe Stijl,
Wmo-beleidsplan) in verband met de Wmo. Het advies is scherp te letten op de noodzakelijke
veranderingen die met de aangepaste verordening worden beoogd.
3.2 Advies Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, 20 februari 2013
Deze wet maakt het mogelijk om fraude beter te bestrijden.
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3.3 Advies Visie Zorg voor jeugd (regionaal en lokaal) (aanvulling pre-advies Jeugdzorg 15-122012), 26 februari 2013
Het is een aanvulling op ons eerste advies van 15 december 2012.
3.4 Advies Op te stellen Kaderstellende notitie Participatiewet, 22 april 2013
De volgende thema’s zijn in dit advies genoemd: Regulier werk --- “vrijwilligerswerk”/tegenprestatie,
cultuurverandering, keuze lokaal of regionaal en toegang tot re-integratieinstrumenten
(mogelijkheden Participatiewet)
3.5 Advies Klantonderzoek Mantelzorgers 2012, 15 juli 2013
Het advies is opgesteld naar aanleiding van de rapportage Klantonderzoek Wmo over 2012
(Ervaringen van Mantelzorgers) Geadviseerd is om het mantelzorg- vrijwilligersbeleid te
actualiseren.
3.6 Schrijven Het sociale domein in beweging en gemeenteraadsverkiezingen 2014, 15 jul i
2013
Het schrijven is vooral gericht op diverse ontwikkelingen in het sociale domein. Belangrijke
thema’s in het schrijven zijn: een nieuw lokaal samenspel, cultuurverandering, armoede,
identiteit en burgerschap.
3.7 Advies Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Barneveld (fraudewet), 6
december 2013
De aanpassing van de beleidsregels heeft als doel om meer maatwerk te leveren en daarmee de
positie van de zwakkere in de samenleving te beschermen.
3.8 Advies wijkplatforms, 20 december 2013
Naar aanleiding van de ter kennisname ontvangen Nota wijkplatforms is aan de gemeente
geadviseerd ook aandacht te geven aan nieuwe ontwikkelingen zoals de decentralisaties. Hierbij
is dan vooral te denken aan een onderzoek naar de zinvolle mogelijkheden van sociale
wijkteams.
4. Overige relevante vergaderpunten 2013
4.1 Presentaties
Door de Wmo-raad worden er regelmatig sprekers uitgenodigd die de Wmo-raad informeren over
actuele ontwikkelingen. Hieronder een overzicht:
Wmo-raad
Presentatie
Onderwerp
25 februari

Marjan Tuhusula-de
Groot

Samenwerking Welzijn Barneveld/ Rekenkameronderzoek
Wijkplatforms

19 september

Gertjan Kraan, gemeente
Barneveld
Elsa Rijssenbeek,
gemeente Barneveld
Loes Mulder, gemeente
Barneveld

Wmo/AWBZ

29 oktober
29 oktober

Jeugdwet
Participatiewet

5. Contacten
5.1 Kwartaaloverleg Gemeente DB Wmo-raad
Ook in 2013 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.
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5.2 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

Leden van de Wmo-raad

Voorzitter
Secretaris
Mantelzorg

Arjen Bouwmeester
Thomas Kool
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
Vacature, plaatsvervangend lid
Jan Bouw, lid
Boudewijn Ridder, plaatsvervangend lid
Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Leen Droogendijk, plaatsvervangend lid
Cobi Hoogenhout, lid
Peter Kreekelenberg, plaatsvervangend lid
Thomas Kool, lid (tot 1 januari 2014)
Meo Wolswinkel, lid (vanaf 1 januari 2014)
Kees Blaak, plaatsvervangend lid
Mart Donkervoort, lid

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

Algemeen
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