Jaaroverzicht Wmo-adviesraad Alblasserdam 2017

1. Inleiding
In dit jaaroverzicht over 2017 treft u een overzicht aan van de activiteiten van de Wmoadviesraad Alblasserdam. De taak van de Wmo-adviesraad is het verstrekken van
gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders van
Alblasserdam. Een aantal adviezen is regionaal voorbereid in Drechtstedenverband. Een lid
van de Wmo-raad nam in regionaal verband deel aan de voorbereiding van adviezen over
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke zorg.
Daarnaast is een belangrijke taak het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen en de
gevolgen van de uitwerking van de transities voor inwoners die gebruik maken van zorg en
maatschappelijke ondersteuning.

2. Vergaderingen
In dit verslagjaar heeft de Wmo-adviesraad zeven keer vergaderd, één keer meer dan
gepland. Op de agenda van de Wmo-adviesraad is een vast agendapunt ingeruimd voor
signalen uit het veld. De adviesraad vindt het van belang om in gesprek te gaan met andere
adviesorganen en met maatschappelijke organisaties in Alblasserdam. Daartoe nodigt de
raad regelmatig een gastspreker uit.
Gast(sprekers)
In de loop van het jaar waren de volgende gastsprekers bij een vergadering van de Wmoadviesraad:
•
•
•
•

23 januari Voedselbank: de dames C. Valk-Struik, H. van Asperen en S. Bruno
3 april WoonCadans: de heer L. van den Berg
15 mei Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid: mevrouw M. Schutten over
de dataverzameling van deze Dienst
28 augustus Gehandicaptenadviesraad: mevrouw M. Klok

De heer H. Erkens, regisseur Sociaal Domein, was bij verschillende vergaderingen aanwezig
om een toelichting te geven op lopende processen.
Op 30 oktober, de laatste vergadering van de Wmo-adviesraad, waren wethouder D.
Zandvliet te gast. Er is gesproken over de voorstellen voor de structuur en de
randvoorwaarden voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein (zie ook punt 3).

3. Voorbereiding nieuwe adviesraad Sociaal Domein
Met instemming van de Wmo-adviesraad heeft de gemeente Alblasserdam in 2017 definitief
besloten om de adviesraad te gaan omvormen tot een brede Adviesraad. De voorbereiding
hiervan vormde de belangrijkste activiteit van de Wmo-adviesraad in 2017.
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Hiertoe werd in mei 2017 een werkgroep ingesteld, bestaande uit een lid van de Wmoadviesraad, de contact beleidsambtenaar vanuit de gemeente en de inhoudelijke
ondersteuner van de adviesraad vanuit Zorgbelang ZH. De werkgroep heeft het model voor
de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein ontwikkeld en verder uitgewerkt. Dit leidde tot een
Plan van Aanpak, een Raamwerk en een Reglement voor de nieuwe adviesraad en een
profiel voor de leden. De voltallige Wmo-adviesraad heeft actief meegedacht bij het
ontwerpen van de structuur en randvoorwaarden voor de nieuwe Adviesraad Sociaal
Domein.
Startbijeenkomst voor de nieuwe Adviesraad
Op 22 november 2017 organiseerde de Wmo-adviesraad, in samenwerking met de
gemeente een Startbijeenkomst voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam
Doelstellingen hiervan waren:
• Informatie geven over de bedoeling van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein aan
relevante netwerkorganisaties/cliëntengroepen en daarmee ook draagvlak creëren
voor de nieuwe adviesraad.
• Partijen ‘binden’ aan de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad heeft hen nodig
in het kader van signalering en ervaringsdeskundige inbreng
• Belangstelling wekken om deel te nemen aan de Adviesraad of een van de geplande
werkgroepen (schil).
Aan deze startbijeenkomst namen ongeveer 30 personen deel. Daaronder waren o.a.
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, cliëntenraden, regionale
adviesraden en gemeenteraadsleden en geïnteresseerde burgers. Na het plenaire gedeelte
gingen de deelnemers uiteen in 3 groepen. Over verschillende onderwerpen gingen zij in
gesprek en werden suggesties verzameld. Van deze startbijeenkomst werd een verslag
opgesteld en rondgestuurd aan de deelnemers. Na de startbijeenkomst begon een
wervingsactie voor leden van de nieuwe adviesraad.
4. Adviezen en signalen
Daarnaast heeft de Wmo-Adviesraad in 2017 de volgende adviezen en signalen opgesteld
en uitgebracht:
• Concept Verordening, Nadere regels en Beleidsregels beschermd wonen en opvang
2017, uitgebracht aan de gemeente op 25-1-2017
• Transformatieagenda Beschermd wonen en opvang dd. 6-11-2017
• Eigen bijdrage woningaanpassingen en verhuurbeleid woningcorporatie (via
Regionale Adviesraad Drechtsteden aan SDD dd. 31-10-2017)

5. Deelname aan externe overleggen en bijeenkomsten
Regionale Wmo-adviesraad Drechtsteden
Vanuit elke lokale Adviesraad in de Drechtsteden zit een vertegenwoordiger in de Regionale
adviesraad Wmo Drechtsteden. De heer W. van Krimpen was tot half september 2017 de
vertegenwoordiger van onze adviesraad in de Regionale raad. Het verslag van de Regionale
raad is een vast punt op de agenda.
Voorzittersoverleg Wmo-raden Drechtsteden
Onze voorzitter, dhr. R. de Folter, heeft namens onze adviesraad ook dit jaar deelgenomen
aan de tweejaarlijkse overleggen met alle voorzitters van de adviesraden in de Drechtsteden.
Het doel hiervan is een regionale uitwisseling van ervaring en kennis.
Seniorenraad
Mevrouw Schook is lid van de Seniorenraad. Zo onderhoudt zij de verbinding tussen beide
adviesorganen van de gemeente. Met de Seniorenraad worden ook de notulen van
vergaderingen uitgewisseld, zodat we op de hoogte blijven van elkaars activiteiten.
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Werkgroep mantelzorgondersteuning
Mevrouw Schook participeerde in de gemeentelijke werkgroep mantelzorgondersteuning als
toehoorder met de mogelijkheid om vragen te stellen. Lastig bleek het om te voorkomen dat
er sprake zou zijn van te veel betrokkenheid en meepraten in de discussies.
Er bleek nauwelijks tot geen tijd om de inbreng voor te bespreken met de andere leden van
de adviesraad. Hierdoor ontstond af en toe het gevoel achter zaken aan te lopen
Bezochte bijeenkomsten
Leden van de Wmo-adviesraad hebben in de loop van het jaar diverse lokale en regionale
bijeenkomsten bezocht, waaronder beleidsinformatiebijeenkomsten voor de gemeenteraad
(de zogeheten BIO’s), bijeenkomsten voor mantelzorgers en regionale themabijeenkomsten
over verschillende onderwerpen.

6. Samenstelling van de Adviesraad
De Wmo-adviesraad bestond uit de onderstaande personen, met erachter hun
aandachtsgebied.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rolf de Folter, onafhankelijk voorzitter.
Aandachtsgebieden: maatwerkvoorzieningen en Participatiewet
Wim van Krimpen, vice-voorzitter (lid tot half september 2017).
Aandachtsgebieden: maatwerkvoorzieningen verbonden met lidmaatschap Regionale
adviesraad Wmo Drechtsteden, en Participatiewet
Monica Tanis. Aandachtsgebieden: GGZ & Maatschappelijke opvang en Informatie,
advies en cliëntondersteuning
Bram Schep. Aandachtsgebieden: (jeugdzorg en GGZ & Maatschappelijke opvang
Joyce Schaper, aandachtsgebieden: mantelzorgers en vrijwilligers, chronisch zieken
en gehandicapten (lid tot april 2017)
Huug Alblas, aandachtsgebieden: mantelzorgers & vrijwilligers en informatie, advies
en cliëntondersteuning, contactpersoon naar Diakonaal Platform (lid tot half juli 2017)
Harry Struik, voorgedragen door de Huurdersvereniging. Aandachtsgebieden:
Sociale samenhang, leefbaarheid en wonen
Rita Schook, aandachtsgebieden: mantelzorg en ouderen, tevens lid van de
Seniorenraad
Nelleke Reyneveld, aandachtsgebieden: kwetsbare ouderen en jeugdzorg
Mineke Boon, aandachtsgebieden: chronisch zieken en gehandicapten

Rolf de Folter, Monica Tanis en Rita Schook zijn doorgegaan als lid van de Adviesraad
Sociaal Domein. De anderen zijn, met het opheffen van de Wmo-adviesraad, gestopt als lid.
Ondersteuning
De Wmo-adviesraad werd ook dit jaar inhoudelijk en secretarieel ondersteund door
Zorgbelang Zuid-Holland, in de persoon van mw. J. Broerse. In overleg met de voorzitter
stelde zij de agenda op, bereidde de vergaderingen inhoudelijk voor en
notuleerde. Daarnaast bood zij beleidsinhoudelijke ondersteuning ten aanzien van het
opstellen van de adviezen. Op basis van de inbreng van de leden en de gevoerde discussies
tijdens de vergaderingen formuleerde zij de concept adviezen. Zij bood ook ondersteuning in
het traject om van een Wmo-adviesraad te komen tot een Adviesraad Sociaal Domein.

28 augustus 2018
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