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1. Voorwoord 

 

Beste Lezer, 

 

2015 is voor de Wmo adviesraad Heusden een rustig jaar geweest m.b.t. de adviezen 

die ons gevraagd zijn. 

Wel hebben we de nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden. Zoals 

op veel plaatsen ging ook in Heusden  het een en ander mis met de PGB- 

uitbetalingen, maar deze zijn door de gemeente op een goede manier opgelost. 

De gemeente Heusden heeft het  goed gedaan en heeft zich bijzonder ingezet om de 

invoering van de transities zo soepel mogelijk  te laten verlopen. 

Ook bij de benoeming van de vertrouwenspersoon werden we betrokken en we 

zullen ook in het nieuwe jaar alles goed volgen. We proberen op zo veel  mogelijk 

plaatsen onze kennis op te doen die nodig is voor het functioneren van de Wmo-

adviesraad.  

Er is een nieuwe secretaris benoemd, Paul van Wijk, nadat de  vorige secretaris zijn 

lidmaatschap aan de adviesraad heeft opgezegd. Jennifer Reuvers is uit de raad 

gegaan i.v.m. het aanvaarden van een nieuwe baan.  Ria de Folter en Gerard de Bot 

zijn in 2015 bij de adviesraad gekomen. 

Eind 2015 hebben wij opdracht gegeven voor het maken van een eigen website en 

wij hopen deze zo spoedig mogelijk in werking te hebben zodat wij makkelijker te 

vinden zijn op internet. 

Als er zaken zijn waarover u graag de adviesraad wilt inlichten verzoeken wij u 

voorlopig met ons contact op te nemen via wmoadviesraad.heusden@gmail.com  

In de loop van dit jaar kan het via onze website en is ons e-mailadres: 

info@wmoadviesraadheusden.nl 

 

 

J. Verheij-Verreijt 

Voorzitter Wmo-adviesraad Heusden. 

 
 
 

mailto:wmoadviesraad.heusden@gmail.com
mailto:info@wmoadviesraadheusden.nl
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2. Inleiding 
 
Nadat in 2007 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) werd ingevoerd is 
deze per 1 januari 2015 grondig herzien en aangevuld, o.a. met delen uit de oude 
AWBZ.  
Het belangrijkste verschil is dat de uitvoering van de wet nu in handen is van de 
gemeentes met daarnaast een forse beperking van de financiële middelen vanuit het 
rijk.  
 
Veel belangrijker in de nieuwe wet is echter de wens van de wetgever om de 
maatschappij om te vormen van een “Zorgmaatschappij” naar een 
“Participatiemaatschappij”, d.w.z. naar een samenleving waarin het beleid van zorg 
en ondersteuning wordt vernieuwd en meer gericht is op eigen regie en maatwerk en 
de zorg dichter bij huis gegeven wordt. 
  
Hiertoe werden een aantal sociale wetten samengevoegd tot 3 nieuwe: 

- Wmo 2015 en Jeugdzorg 2015 
- Participatiewet 
- Wet langdurige zorg (Wlz.) 

 
Het geheel van deze vernieuwing richt zich op 3 thema’s: 

- Zelf doen 
- Samen doen 
- Anderen helpen mee te doen 

  
- Zelf doen: 

 
Bij een hulpvraag aan de gemeente zal eerst gevraagd worden wat de burger zelf kan. 

Een gezonde leefstijl draagt bij aan het welbevinden en het eigen welzijn. Een sociaal 

netwerk, waarop eventueel een beroep kan worden gedaan, hoort hierbij. 

- Samen doen: 

Door een probleem samen op te lossen creëer je een veerkrachtiger samenleving met 

buurt en vrijwilligers in een effectief en functioneel verband. 

- Anderen helpen mee te doen: 

Voor mensen met een beperking of psychosociale problemen moet het mogelijk 

blijven deel te nemen aan de maatschappij. Professionele hulp zal hier, indien nodig, 

uitkomst moeten bieden.  
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De Wmo-adviesraad stelt zich ten doel op al deze gebieden actief mee te denken met 

de gemeente ( de gemeenschap) om zoveel mogelijk burgers van de gemeente 

Heusden sociaal en maatschappelijk te laten MEEDOEN. 

 

3. Samenstelling en mutaties 

Op 1 januari 2015 bestond de Wmo-adviesraad uit: 

- Jeanne Verheij, voorzitter 

- Petra Hoos, vicevoorzitter 

- Anne Willem van den Bosch, secretaris 

- Hans Couwenberg 

- Jennifer Reuvers 

- Henriette Theunisse 

- Paul van Wijk 

 

Bianca Smit, ambtelijk ondersteuner. 

Als nieuwe leden kwamen in januari Ria de Folter en Gerard de Bot. 
In maart gaf Anne Willem van den Bosch te kennen te willen stoppen in verband met 
verschil van inzicht. Paul van Wijk werd de nieuwe secretaris. 
Jeanne Verheij en Paul van Wijk waren dit jaar aftredend. Zij zijn beiden herbenoemd.  
Wij betreuren het dat er vanaf november geen ambtelijke ondersteuning meer bij de 
vergaderingen was. Het ontbreken van de deskundige inbreng en het niet meer voor 
ons notuleren van onze vergaderingen hebben wij als zeer onplezierig ervaren. 
Steeds is de raad op zoek naar versterking, nu vooral op het gebied van de GGZ. 
 
De raad vergaderde in 2015 11x, steeds in het oude gemeentehuis in Drunen 
 

4. Werkzaamheden 
 
De werkzaamheden van de raad kunnen worden opgedeeld in 3 stukken: 

- Adviezen, gevraagd en ongevraagd 
- Externe activiteiten 
- Contacten met het gemeentebestuur en de ambtenaren 

 
Adviezen: 
 
Gevraagd:  
januari:  leerlingenvervoer: akkoord met concept gemeente 
november:  PGB: de raad is vóór de strengste regeling, d.w.z. 50% voor  
                      “verwanten”. Het uiteindelijke voorstel van B&W is 75% 
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december:  beleidskader jeugd: deze wordt geprezen om zijn duidelijkheid en  
                     positivisme. Uitgekeken wordt naar de jeugdagenda.   
 
Ongevraagd:  
maart:  voorbeeldbrief aankondiging keukentafelgesprek. Nogmaals nadruk 

gelegd op mogelijkheid van cliëntondersteuner.  
juni:   werkwijze CAK. Hierover is later uitgebreid met de wethouder overlegd. 
 
Externe activiteiten: 
   
Er is regelmatig contact en overleg geweest met de volgende organisaties: 

- Bijeen, gesprekken met de directie (3x) 
- B&W, overleg met de wethouder Wmo (2x) 
- Ambtenaren  
- Regio-overleg 
- Alzheimer café 
- Kerngroep Dementie Vriendelijke Gemeente (DMG), structureel 

vertegenwoordigd  
- Welzorg (1x) 
- Vertrouwenspersoon gemeente Heusden 
- Modus 
- Platform WWZ 

 
In november zijn, op initiatief van Ria en met instemming van de raad, gesprekken 
gestart met  Marga Meesters van Internet-Meesters. Doel: het ontwerpen en 
onderhouden van onze eigen website. 
 
Verdere activiteiten en aanwezigheid bij: 
 
Januari: 

- ANBO: Veranderingen in de zorg 
- Caleidoscoop: Passend onderwijs binnen de Wmo 
- KBO: Wijzigingen in de Wmo 

Februari: 
- Dromen.Doen.Heusdendag 

Maart: 
- SOGH: Veranderingen in de zorg 
- VBOB: Dementie ook onze zorg 
- KBO: Voorlichting Wmo 
- Gemeente: Oprichting BIJEEN 

April: 
- Caleidoscoop: Vrienden van het Run 
- Vergadering van Bijeen 
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Juni:  
- Alzheimer Nederland: Toneelstuk Drieluik Dementie 

Juli: 
- Bijeenkomst en tourrit scootmobiel-club 

Augustus: 
- Bijeenkomst en tourrit scootmobiel-club 
- Sollicitatiecommissie vertrouwenspersoon 

September: 
- Gesprek Margo Mulder en Communicatiemedewerkster gemeente 
- ANBO/KBO: Lezing over notariële zaken, gericht op ouderen 

Oktober: 
- VBOB: Themabijeenkomst Mantelzorg 

November: 
- ZET: Studiedag Dementievriendelijke gemeenschappen 
- Baanbrekers: Informatie over de Gemeentepolis 
- St. Janshof: Winterfair 

December: 
- De Korf: Informatieavond over de toekomst van de exploitatie 
- Haarstek: Informatieavond over de toekomst van de exploitatie 

 
 

5. Vooruitblik 
 
Alle nieuwe wetten en regelgeving zijn op dit moment vol in uitvoering. 
Dit gaat in het land met vallen en opstaan.  
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de gemeente Heusden steeds gekozen heeft voor 
de “menselijke maat”, waardoor al te grote problemen hier uitgebleven zijn.  
Problematisch is wel nog de PGB, maar dit ligt minder bij de gemeente en meer bij 
landelijke organisaties. 
Alle uitvoerende maatregelen binnen onze gemeente zullen door ons kritisch 
bekeken en gevolgd worden. Immers: Dromen en Doen zijn niet altijd logisch op 
elkaar volgende grootheden…. 
  
De samenwerking tussen Wmo-adviesraad en de gemeente Heusden heeft zich 
verder ontwikkeld maar kan o.i. naar een nog hoger niveau. Hierbij speelt het op dit 
moment ontbreken van ambtelijke ondersteuning een belemmerende rol. 
 
Binnen de Wmo-adviesraad zijn het afgelopen jaar mutaties geweest waardoor het 
aantal leden tot een minimum is gedaald. Op dit moment is echter zicht op verdere 
uitbreiding. Wij verheugen ons daarop.  
Graag zouden wij nog verstrekt worden met een lid uit de allochtone gemeenschap. 
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6. Financiën 

 
Jaarrekening 2015    

Inkomsten   Uitgaven   

Budget 2015               € 7.200,00  Vacatiegelden 2015  € 4.260,00  

    Reiskosten   

    Verg. print-,papier-,reiskosten  €    337,51  

    Deskundigheidsbevordering           €    134,66  

    Contributie Koepel Wmo-raden  €    150,00  

    Representatie  €      66,05  

    Website Wmo-ar   €    837,26  

    Niet besteed   € 1.414,52  

        

        

        

   € 7.200,00     € 7.200,00  

        

 
 

7. Tenslotte 
 
Wij zijn ons er zeer van bewust dat binnen het Sociale Domein, ook in de gemeente 
Heusden, gezien alle veranderingen niet alles feilloos zal en kan verlopen.  
De hele uitvoering is mensenwerk. 
Als Wmo-adviesraad van de gemeente Heusden zullen wij alles doen wat binnen onze 
mogelijkheden ligt om alert te reageren op voorgestelde wijzigingen in het Wmo- 
beleid. 
 
DE MENSELIJKE MAAT MOET LEIDEND ZIJN  
 

 
                                     


