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VOORWOORD
Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Wmo-raad Putten over het jaar 2012.
Het verslagjaar wordt ter kennisneming toegezonden aan het college van burgermeester en
wethouders van de gemeente Putten, maar is ook – via de website van de gemeente – voor alle
inwoners van Putten te lezen.
Het jaarverslag is een beknopte, maar wel zo volledig mogelijke weergave van onze activiteiten en
werkzaamheden.
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 ambtenaren 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 middels signalen vanuit de burgers. De gemeente informeert
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, de gemeente en de
burgers.

SAMENSTELLING
Wmo- raad Putten per 31 december 2012:
De heer Ad Blok ( voorzitter a.i.)
Mevrouw Gonda Bouw (lid)
De heer Kees Breteler ( secretaris)
Mevrouw Alie Kortrijk (lid)
Mevrouw Esther Sijberden (lid en voorzitter i.o.)
Mevrouw Sybrecht van der Veen (lid)

In april 2012 is het reglement voor de Wmo-raad van kracht geworden en moest de Wmo-raad
wegens mogelijke belangenverstrengeling afscheid nemen van voorzitter Mevrouw Willeke Geerts
en lid Mevrouw Jacqueline van den Brink.
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Voor de ontstane vacatures is herhaaldelijk een oproep geplaatst in het Puttens Nieuwsblad hetgeen
ultimo 2012 geresulteerd heeft in de benoeming van Mevrouw Alie Kortrijk en Mevrouw Esther
Sijberden.
PRESTATIEVELDEN Wmo

Prestatieveld 1)

leefbaarheid en sociale samenhang

Prestatieveld 2)

op preventieve gerichte ondersteuning van jeugd

Prestatieveld 3)

informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld 4)

mantelzorg en vrijwilligers

Prestatieveld 5 en 6)

Participatie van, en individuele voorzieningen voor, mensen met een
beperking en/ of een chronisch psychisch -of psychosociaal probleem.

Prestatieveld 7, 8 en 9) 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 prestatievelden 3 en 6 vormen hierop een
uitzondering, omdat het hier gaat om onderwerpen op cliëntniveau.
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 2012 tot 31 december 2012 in totaal dertien maal
vergaderd. Met het college van burgemeester en wethouders vond in 2012 twee maal overleg
plaats en op 21 mei 2012 werd kennis gemaakt met onze nieuwe burgermeester.

Vanaf september 2012 zijn de vergaderingen van de Wmo-raad niet meer in het gemeentehuis maar
in MFC Stroud. De meeste vergaderingen werden voorafgegaan met een kennismaking of
vervolggesprek met instellingen of politieke partijen van Putten.
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In 2012 vonden deze gesprekken plaats met : Informele Zorg
Cliëntenraad Individuele voorzieningen
Gemeente Belangen
Christen Unie
Wij Putten
Deze kennismakingsgesprekken worden in 2013 voortgezet.
Door het vertrek van twee leden van de raad werd de vacature tot drie keer toe geplaatst in het
Puttens Nieuwsblad. Totaal werd er door 9 kandidaten gereageerd op de vacature en vond er met
vijf kandidaten een gesprek plaats. Begin december konden de definitieve kandidaten door het
college benoemd worden.
In maart vond een overleg plaats met de regionale Wmo-raden in het kader van de Transitie AWBZ,
met als doel tot een gezamenlijk advies te komen. Om alle mogelijkheden voor “zorgbehoevenden”
in Putten in kaart te brengen, vond een gesprek plaats met alle informele zorgverleners.
De planning 2011-2012 werd samen met de gemeente besproken en van opmerkingen voorzien,
hetzelfde geldt voor het beleidplan 2013 – 2016 .
Een aantal leden van onze raad was actief betrokken bij de opzet van het inloophuis. In 2010
adviseerden de Wmo-raad de gemeente al om dit in gang te zetten.
Het hele jaar door heeft de Wmo-raad zich bezig gehouden met de transitie jeugdzorg en kreeg de
Wmo-raad voorlichting van de gemeente, Zorgbelang Gelderland en vanuit de raad zelf.
Eind 2012 werd de Wmo-raad betrokken bij het project “Eigen Kracht” van ouderen. De participatie
van burger, samenwerking van organisaties en vernieuwend denken staan hierbij centraal.
OPLEIDINGEN
In de voorgaande jaren heeft de Wmo-raad opleidingen gevolgd in o.a. de taken, werkzaamheden en
mogelijkheden van de Wmo-raad, achterbanraadpleging en creatief denken. In 2012 hebben alle
leden de vervolgopleiding creatief denken gevolgd.
ADVIEZEN
In 2012 heeft de Wmo-raad de volgende adviezen uitgebracht:
Maart 2012: Kadernota “Begeleiding onder de Wmo”
Regio Noord- Veluwe en Zeewolde
Voor de specifieke Puttense situatie wilde de Wmo-raad graag extra aandacht voor onderstaande
onderwerpen:
Respijtzorg voor mantelzorgers
De druk op de mantelzorgers is groot. Deze groep moet voldoende ondersteuning ontvangen zodat
ze niet door overbelasting afhaken, hetgeen weer een grotere druk op ondersteuning vanuit de Wmo
met zich mee brengt. Een goede respijtzorg zal de mantelzorgers enigszins lucht geven.
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Behoud van keuzevrijheid via het PGB
Een van de uitgangspunten van de Wmo is dat de burger zoveel mogelijk de regie over het eigen
leven behoudt. Een Persoons Gebonden Budget kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Een
PGB hoeft ook per definitie niet duurder uit te pakken dan hulp in natura.
De bemensing van het lokale Wmo- loket
Deze is cruciaal, vooral het kennis- en handelingsniveau van de medewerkers. Vanaf 2013 komt een
geheel nieuwe groep burgers bij het Wmo- loket aankloppen, vaak met gecompliceerde
problematiek. De omslag van aanbieden van een voorziening naar onderzoek wat echt nodig is, zal
specifieke kennis en vaardigheden van de loketmedewerkers vragen.
Juli 2012:

De Wmo nader beschouwd 2009-2013

De Wmo-raad was verheugd om vanaf het begin actief bij deze nota te zijn betrokken en de
- voor de Wmo-raad relevante - opmerkingen in deze nota zijn verwerkt. De Wmo-raad
onderschreef de nota volledig en zal in de komende tijd nauwlettend en kritisch het uiteindelijke
beleid volgen.
September 2012: Wmo en groen
Van Goltsteinstraat en Van Oldenbarneveltstraat
Alvorens tot een advies te komen, wilde de Wmo-raad onderstaande vragen beantwoord zien.
Wie controleert of de toezichthouders hun taak naar behoren uitvoeren?
Wanneer is de bijeenkomst voor de bewoners geweest en hoe groot was de opkomst?
Wat is de reden om de Wmo-raad niet van deze bijeenkomst op de hoogte te stellen?
Wanneer volgt de definitieve evaluatie en worden de bewoners hier ook bij betrokken?
Wat is de reden om alsnog een budget te hanteren van € 40.000,-- terwijl er van de eerste
fase nog € 18.000,-- niet besteed is.
De Wmo- raad was - evenals het eerdere project aan de Verbruggenstraat en Van Dedemstraat - zeer
positief over het plan. Vooral de beoogde versterking van het zelforganiserend vermogen van de
(wijk) bewoners en het samenwerken van de aanbieders sprak zeer aan omdat dit duidelijk binnen
de prestatievelden van de Wmo past. De Wmo-raad bleef het echter oneens met de daarvoor
begrote Wmo- gelden ad € 40.000,-- , omdat ook hier de grootste kostenpost is ontstaan door een
(grote) achterstand in het reguliere onderhoud.
Ook blijft de Wmo-raad bij het eerdere voorstel om over een jaar een voortgangsrapportage uit te
brengen over het uiteindelijke effect van beide projecten. De Wmo-raad stelde voor om maximaal
en eenmalig € 10.000,-- uit de Wmo- reserves voor dit project te bestemmen.
December 2012:

Subsidie toegankelijkheid inloophuis Putten

De Wmo- raad was vanaf het begin bij dit project betrokken en was zeer positief over het voorstel
om voor alle inwoners van Putten een inloophuis te realiseren en te exploiteren. Om het inloophuis
te verzekeren van een goede start, vroeg de Wmo-raad om gedurende de eerste vijf jaar een
aanloopsubsidie toe te kennen. Het advies van de Wmo-raad was om de vergoeding vanuit de
reserve incidentele projecten Wmo te bekostigen;
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eenmalige subsidie voor de toegankelijkheid en inrichting van het inloophuis van € 50.000,--Aanloopsubsidie voor de komende vijf jaren van € 3.000,-- per jaar ( totaal € 15.000,--).
De Wmo-raad stelde voor om mogelijk nagekomen sponsorgelden hiermee niet te verrekenen maar
te besteden voor toekomstige projecten van het inloophuis. De Wmo-raad wil graag op afstand
betrokken blijven bij dit project.
December 2012: Aanvullende financiering programma Burgerkracht pilot “Eigen Kracht”
De Wmo- raad vindt het van groot belang dat deze pilot zal slagen en wil derhalve actief betrokken
worden bij de projectgroep. Immers, bij het slagen van de pilot zullen ook andere doelgroepen
betrokken kunnen worden. De Wmo-raad wilde deze pilot graag een kans geven en ging akkoord
met de aanvullende financiering vanuit de reserve incidentele projecten Wmo van € 17.000,--- .
NAWOORD
De Wmo-raad wil meer communiceren met de burgers in de gemeente Putten. Voor hen doen zij het
werk. 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.

Mei 2012
Wmo-raad Putten.
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