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Putten, april 2014

VOORWOORD
De Wmo-raad Putten doet hierbij verslag van haar werkzaamheden in het kalenderjaar
2013.
Dit verslag wordt ter informatie en kennisneming toegezonden aan het college van
burgermeester en wethouders van de Gemeente Putten, maar is daarnaast ook – via de
website van de Gemeente – voor alle inwoners van Putten beschikbaar.
Het jaarverslag is een beknopt, maar ook een zo compleet mogelijk overzicht van de
activiteiten en werkzaamheden van de raad.
De Wmo-raad Putten geeft invulling aan de in artikel 12 van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) genoemde cliëntenparticipatie. Deze participatie wordt door de
Wmo-raad gezien als het actief, constructief en vroegtijdig meedenken met
beleidsmedewerkers en het college van burgermeester en wethouders van de Gemeente
Putten. Het doel is een optimale invulling van de wettelijke Gemeentelijke taken voor alle
prestatievelden binnen de Wmo. De Wmo-raad is gestart in september 2009 met de
benoeming van een voorzitter en secretaris. Per 16 april 2010 is de volledige Wmo-raad
van start gegaan.
VISIE
De Wmo-raad wordt geïnformeerd door signalen van de burgers. De Gemeente informeert
de Wmo-raad actief over het huidige en nog te ontwikkelen beleid. De Wmo-raad denkt
mee in beleidsvorming rond de Wmo, vervolgens adviseert de Wmo-raad, gevraagd en
ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders en de burgers.
SAMENSTELLING
Wmo- raad Putten per 31 december 2013:
De heer Ad Blok
Mevrouw Gonda Bouw
Mevrouw Alie Kortrijk
Mevrouw Esther Sijberden (voorzitter)
De heer Chris van Tilborg (secretaris)
Mevrouw Sybrecht van der Veen
Op 16 september 2013 heeft de secretaris de heer Kees Breteler zijn taak overgedragen
aan z’n opvolger de heer Chris van Tilborg en afscheid genomen als lid van de Wmo-raad
waarvan hij vanaf zijn benoeming in september 2009 deel van heeft uitgemaakt.
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PRESTATIEVELDEN Wmo
De volgende prestatievelden vormen, tot 1 januari 2015, de leidraad voor de Wmobeleidsplannen.
Prestatieveld
Prestatieveld
Prestatieveld
Prestatieveld
Prestatieveld

1)
2)
3)
4)
5 en 6)

Prestatieveld 7, 8 en 9)

leefbaarheid en sociale samenhang
op preventieve gerichte ondersteuning van jeugd
informatie, advies en cliëntondersteuning
mantelzorg en vrijwilligers
participatie van, en individuele voorzieningen voor, mensen
met een beperking en/ of een chronisch psychisch -of
psychosociaal probleem.
maatschappelijke opvang, openbare geestelijke
gezondheidszorg, verslavingsbeleid en de aanpak van huiselijk
geweld

TAAK van de Wmo-raad
Het werkterrein van de Wmo-raad omvat de prestatievelden van de Wmo zoals vastgelegd
in het meerjaren beleidsplan en de verordening. De Wmo-raad adviseert gevraagd en
ongevraagd het college over het beleid, de uitvoering en de evaluatie van de Wmo.
De Wmo-raad brengt gevraagd advies uit over overig gemeentelijk beleid met raakvlakken
op het gebied van de Wmo.
De Wmo-raad heeft de mogelijkheid belanghebbenden op inspraakmogelijkheden te wijzen
ter bevordering van de participatie.
De Wmo-raad is niet bevoegd te adviseren over individuele klachten, bezwaarschriften en
andere zaken die betrekking hebben op individuele personen.
WERKZAAMHEDEN
De Wmo-raad Putten heeft van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 in totaal
dertien maal vergaderd. Hiervan waren een tweetal vergaderingen specifiek ter
voorbereiding van een advies. Aan het begin van de meeste vergaderingen is in de
agenda’s ruimte gemaakt voor bezoeken van derden om gewenste informatie te kunnen
uitwisselen.
In 2013 was er overleg met: Buurtzorg Jong, De Pers (De Puttenaer, het Puttens weekblad
en de Stentor) en vervolgens met een aantal politieke partijen uit Putten: CDA, Christen
Unie, D66, SGP en VVD.
Ten behoeve van alle politieke partijen heeft de Wmo-raad Putten in mei 2013, in
samenwerking met de Wmo-raad van Almere, onder de titel “Houdbare zorg vraagt nieuwe
vormen van solidariteit” een advies t.b.v. de verkiezingsprogramma’s 2014-2018
uitgebracht.
Door de toekomstige transities per 1 januari 2015 in “de jeugdzorg” en “van AWBZ naar
Wmo” zijn er een vijftal regionale bijeenkomsten geweest van Wmo-raden met Gemeenten
in RNV over de jeugdzorg en nog eens twee over de Wmo-2015. Tijdens deze
bijeenkomsten is de basis gelegd en vervolgens uitgewerkt voor de regionale adviezen op
de betreffende dossiers.
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De agenda van de Wmo-raad vergaderingen en de specifieke activiteiten van de raadsleden
werden gedomineerd door de eerder gemelde transities “Jeugdzorg” en die “van AWBZ
naar Wmo”.
Vervolgens was er ruime aandacht aan ‘Het Inloophuis’ tot aan de officiële opening en
deelname in het platform Inloophuis.
In verband met de toekomstvisie voor de Stichting Welzijn Putten (SWP) is de Wmo-raad
betrokken geweest bij diverse bijeenkomsten met de SWP en de Gemeente Putten. Het
ideaalplaatje voor de SWP is om te ontwikkelen naar een brede welzijnsinstelling door
optimale samenwerking en communicatie tussen de Gemeente Putten en SWP en door
samenwerking en integratie met meerdere welzijnsinstellingen (onder een dak) in Putten.
De diensten voor nieuwe senioren en servicepunten moeten dan worden uitgebreid en de
SWP moet zichtbaar worden als eigentijdse welzijnsstichting. Ook de haalbaarheid van een
brede welzijnsinstelling qua financiën, personeel en ruimte in het gebouw moeten
duidelijk worden. De Gemeente heeft in samenspraak met SWP aan ‘BMC Advies en
Management’ hiervoor een onderzoeksopdracht gegeven. De uitkomsten hiervan zijn einde
2013 nog niet bekend.
Ter voorbereiding op de nieuwe Wmo-2015 was een Wmo-raad afvaardiging actief in de
stuurgroep van de pilot “Eigen Kracht voor ouderen” die van februari tot oktober 2013 is
uitgevoerd.
De pilot Eigen Kracht voor ouderen is opgestart vanuit de Zorggroep Noordwest Veluwe en
opgezet naar het project ‘Burgerkracht’ van de regio Noord-Veluwe. Het
burgerkrachtprogramma is onderdeel van het Stads- en Regiocontract dat de regio met de
provincie Gelderland heeft afgesloten. In het project ‘Eigen Kracht voor ouderen’ wil de
Regio Noord-Veluwe duidelijk maken dat de overheid niet langer van de wieg tot het graf
verantwoordelijk is voor de burger. Door de vergrijzing en de economische crisis wordt het
beroep op inwoners, om beter voor zichzelf én voor elkaar te zorgen, almaar dringender.
De rol van de overheid verschuift van 'zorgen voor de mensen' naar 'zorgen dat mensen
weten waar ze voor ondersteuning in hun eigen buurt terecht kunnen'. Dit is een
cultuuromslag en moet nader in de praktijk worden geleerd aldus de gemeente Putten.
Daarbij bereidt de gemeente Putten zich ook voor op de transitie “van AWBZ naar de
Wmo” die per 1 januari 2015 plaats vindt. Een essentieel onderdeel van deze transitie is
het versterken van de zelfregie en versterken van het informele netwerk.
Vanaf augustus tot december is de Wmo-raad op haar verzoek geïnformeerd over de
voortgang bij de aanbesteding huishoudelijke hulp vanuit de inkoopsamenwerking van de
RNV-gemeenten en Zeewolde. De Wmo-raad was hierin alert op het behoud van de
kwaliteit van uitvoering.
ADVIEZEN
In 2013 heeft de Wmo-raad de volgende adviezen uitgebracht:
Maart 2013: Beleidsplan Wmo 2013 – 2016
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007 is het takenpakket
van gemeenten fors uitgebreid. Het werd de verantwoordelijkheid van gemeenten om te
zorgen dat iedereen, ongeacht leeftijd, beperkingen of handicaps moet kunnen meedoen
in de samenleving. Artikel 3 van de Wmo verplicht gemeenten telkens voor een periode
van ten hoogste vier jaar een of meer plannen vast te stellen die richting geven aan de
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beslissingen over maatschappelijke ondersteuning. Het voorliggende Wmo-beleidsplan
2013-2016 is de opvolger van het eerste Wmo-beleidsplan 2009-2012.
Het plan dat nu voor ligt is een plan op hoofdlijnen. Het laat de benodigde ruimte voor de
decentralisaties die de Wmo staat te wachten. Dit Wmo-beleidsplan moet worden gezien
als kapstok voor verschillende uitvoeringsnota’s. Het bevat de grote lijnen, waarmee we
doelstellingen en ambities uitspreken maar ook de wijze waarop we dat gaan oppakken.
De uitwerking vindt plaats in (nog te verschijnen) uitvoeringsnotities. In dit stuk ook geen
uitgebreide beschouwingen over Welzijn Nieuwe Stijl, De Kanteling en Eigen Kracht zoals
momenteel veel gedaan wordt. Deze concepten zijn wat ons betreft geen doel op zich,
maar vooral een middel om de huidige dienstverlening aan te scherpen. We gebruiken wat
nuttig is en wat past in Putten, zoals we dat eigenlijk altijd gedaan hebben.
Maart 2013: Regionaal advies visienota: ‘positief jeugdbeleid’
Met deze gezamenlijke nota willen de Wmo-raden op de Noord-Veluwe hun bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van het beleid voor jongeren met opgroei- en ouders met
opvoedproblemen. Wij gaan ervan uit dat de opmerkingen worden betrokken bij de
verdere uitwerking van de plannen door de RNV-gemeenten.
Maart 2013: Visie en uitgangspunten ‘positief jeugdbeleid’
Als aanvulling op het regionale advies onder de gelijknamige titel ‘positief jeugdbeleid’
geeft de Wmo-raad Putten een aantal adviezen die voor de specifiek Puttense situatie
gelden. Dit betreft de communicatie naar alle burgers en de ouders van betrokkenen.
Tevens m.b.t. de juiste bemensing van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Meer in het
algemeen roepen we het college op een duidelijke visie neer te leggen m.b.t. de criteria
voor de aanbesteding van nieuwe contracten op dit dossier.
Oktober 2013: Advies ‘Uitgangspuntennotitie Transitie AWBZ-WMO’
Op 30 oktober 2013 zijn alle Wmo-(advies)raden uit RNV en Zeewolde in Nunspeet bijeen
geweest om in gesprek te gaan met burgers uit diverse doelgroepen die te maken krijgen
met de Transitie AWBZ/langdurige intensieve zorg richting de Wmo, met als thema: ’U
bent aan het woord’. Zij kwamen uit de volgende groepen:
1. (O)GGz
2. Ouderen met psychosomatische/psychogeriatrische problemen
3. Verstandelijke beperking.
4. Intramuraal wonenden (ZZP 1 t/m 3)
Doel van de bijeenkomst was om van cliënten met ervaring in de AWBZ te horen hoe zij
tegen de veranderingen op het gebied van de AWBZ en Wmo aan kijken en waar zij
problemen zien rijzen. Een bijkomende intentie was om beleidsmedewerkers van de RNV
en de deelnemende gemeenten mee te laten luisteren naar hun ervaringen en zienswijzen.
De deelnemers waren zeer open en waren bereid zich bloot te geven. Hierdoor werden het
verhelderende gesprekken waarbij diverse signalen die de aandacht nodig hebben in deze
transitie de revue passeerden.
Uit de gesprekken blijkt een enkele opmerking overlappend, zoals de ondersteuning voor
het gesprek. Een gezamenlijk gevoel is de zorg en onzekerheid over de toekomst. Deze en
de overige opmerkingen hebben geleid tot een vijftien tal adviezen als aanbeveling om die
te verwerken in de beleidsnota’s Wmo-2015 van de RNV Gemeenten.
December 2013: Advies inzake AWBZ naar Wmo
Naar aanleiding van het document ‘Beleidskader transitie AWBZ naar Wmo en transitie
maatschappelijke ondersteuning in Putten’ heeft de Wmo-raad na bestudering op verzoek
van het college een uitgebreid advies geformuleerd. Een groot deel van de inhoud van
deze nota wordt door de Wmo-raad herkend omdat zij in de afgelopen maanden is
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meegenomen bij de totstandkoming. Daarnaast heeft zij bij het nader bestuderen van dit
document als uitgangspunt, de aanvullende adviezen, zoals door de gezamenlijke Wmoraden (RNV en Zeewolde) na de bijeenkomst van 30 oktober 2013 meegenomen.
De Wmo-raad Putten heeft zich in haar vergadering van 18 november jl. aan deze adviezen
geconformeerd. Naast adviezen per onderwerp in de nota heeft de raad specifieke
aandacht gevraagd voor een vroegtijdige en herhaaldelijke informatie over de transities
aan de burger. Tot slot vertrouwen zij er op dat haar uitgebreide adviezen bijdragen aan
een degelijke opzet en voortgang van het transitie- en transformatieproces van AWBZ naar
Wmo voor de burgers van Putten.
NAWOORD
De Wmo-raad wil er voor zorgdragen dat de cliënt- en burgerparticipatie m.b.t. de Wet
maatschappelijke ondersteuning functioneert. Communicatie met de burgers in de
gemeente Putten is daarin cruciaal. Luisteren naar wat de burgers bezig houdt en wat zij
als belangrijk ervaren, is essentieel om het werk goed te kunnen blijven doen. Toch blijft
de Wmo-raad – en dat moet zij ook – onafhankelijk en zonder last of ruggespraak haar
adviesfunctie richting de Gemeente vervullen. Altijd opbouwend en kritisch, zonder
daarbij afbreuk te willen doen aan de goede werkrelatie.

April 2014
Wmo-raad Putten
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