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WMO-RAAD 

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. 

In dit jaarverslag vindt u een korte omschrijving van de Wmo-raad, haar werkzaamheden van het 

afgelopen jaar en een vooruitblik op 2012. 

De Wmo-raad houdt zich bezig met het welzijn en de participatie van alle burgers die zorg of 

ondersteuning nodig hebben in de gemeente Hellendoorn. Namens hen adviseert de Wmo-raad het 

college van B en W over het beleid en de uitvoering van de Wmo. De raad is onafhankelijk en 

adviseert gevraagd en ongevraagd. 

 

Waarom is er een Wmo-raad? 

‘Meedoen’ is het uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Om te bereiken dat de 

burgers meedoen en dat de plannen en de voorzieningen van de gemeente zoveel mogelijk 

aansluiten op de behoefte en de situatie van haar inwoners, schrijft de Wmo voor dat organisaties en 

burgers hierin kunnen participeren. De gemeente Hellendoorn heeft daarom op 1 januari 2008 een 

Wmo-adviesraad ingesteld. De Wmo-raad heeft de adviesfunctie overgenomen van o.a. de 

Jongerenraad, Gehandicaptenplatform, Seniorenraad en Vrouwenraad. De terreinen van deze raden 

vallen nu onder de 9 prestatievelden van de Wmo-raad. 

 

Hoe is de Wmo-raad georganiseerd? 

De Wmo-raad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 mensen. De raad heeft de hulp van 5 

themagroepen: 

1. Leefbaarheid en sociale samenhang; 

2. Jeugd; 

3. Toegankelijkheid, voorzieningen en advies; 

4. Mantelzorg en vrijwilligers; 

5. Opvang, verslavingsbeleid en GGZ 

De themagroepen voorzien de raad van de nodige informatie over wat er speelt in de achterban of 

nodig is op het terrein van de Wmo in de gemeente en komen met ideeën voor verbetering. 

TERUGBLIK 2011 

Sinds het  afgelopen jaar heeft de Wmo-raad weer een nieuwe voorzitter. Onder dit  voorzitterschap is 

ook een belangrijk aandachtspunt van vorig jaar, het voorzittersoverleg in gang gezet. De voorzitters 

van de verschillende themagroepen komen voorafgaand aan de Wmo-raadsvergadering bij elkaar om 

de belangrijkste punten te bespreken. Themagroepoverschrijdende onderwerpen worden op deze 

manier opgepakt, zoals de bijeenkomst over drugsgebruik in de gemeente Hellendoorn. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Zowel de Wmo-raad als de themagroepen hebben het afgelopen jaar een deskundigheidstraining 

gevolgd. De interne evaluatie is hierdoor komen te vervallen en is doorgeschoven naar medio 2012. 

 

De Wmo-raad in de regio 

De Wmo-raad is op subregionaal niveau bijgepraat door de gemeenten over alle ontwikkelingen, ook 

schuift  de voorzitter aan bij  aan het regionaal voorzittersoverleg (regio Twente) van de Wmo-raden.  

De voorzitter neemt bovendien deel aan het overleg op het niveau van de 4 gemeenten in West 

Twente (WT4: Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand) 
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UITGEBRACHTE ADVIEZEN 

De uitgebrachte adviezen spelen altijd een rol in de besluitvorming van het College van Burgemeester 

en Wethouders en voor zover aan de orde ook in de gemeenteraad. De Wmo-raad wordt door de 

gemeente Hellendoorn op de hoogte gesteld over wat er met de adviezen is gedaan. 

 

In 2011 is over de volgende onderwerpen aan het College van B en W gevraagd en ongevraagd 

advies uitgebracht. 

 

Gevraagd advies: 

1. Reactie subsidiekader;  

De gemeente wil de subsidieverordening overzichtelijker maken. De Wmo-raad heeft 

aangegeven, dat het financieel ondersteunen van wijkvereniging- en wijkteams en het 

subsidiëren van de instandhouding van wijkaccommodaties past bij een faciliterende 

gemeente. 

2. Advies subregionale kadernota met lokale agenda;  

De leden van de Wmo-raad hebben de Kadernota Maatschappelijke ondersteuning “Meer 

samenleven” met beleidsagenda Hellendoorn bestudeerd. Bij het vormen van het advies heeft 

zij de volgorde van domeinen aangehouden, zoals de gemeente die heeft gebruikt. De 

gemeente heeft aangegeven het advies van de Wmo-raad te gebruiken als leidraad voor de 

aandachtspunten in 2012. 

3. Betaald parkeren;  

De Wmo-raad vindt het, in combinatie met een gratis gehandicaptenparkeerkaart , gewenst de 

parkeerduur te beperken en het gebruik van een parkeerschijf verplicht te stellen. 

4. Visie wonen, welzijn en zorg;  

De Wmo-raad stemt in met de doelstelling van provinciezijde om de ontwikkeling van 

woonservice gebieden te stimuleren en financieel te ondersteunen. Ook staat de Wmo-raad 

positief ten opzichte van de ambitie van gemeentezijde om dit serviceniveau voor de gehele 

gemeente te realiseren. Het advies van de Wmo-raad is onderverdeeld in  zeven belangrijke 

aandachtspunten. 

 

Ongevraagd advies: 

1. Zorgwinkels;  

In het kader van de woonservice gedachte heeft de Wmo-raad ervoor gepleit om in elk 

woonservicegebied een voorziening te organiseren (of daarvoor de voorwaarden te scheppen) 

voor het beschikbaar hebben van de gangbare hulpmiddelen. 

2. Drugsgebruik;  

De Wmo-raad heeft naar aanleiding van de, op eigen initiatief georganiseerde, bijeenkomst 

over drugsgebruik in de gemeente Hellendoorn het college de resultaten en bevindingen van 

deze avond op papier gezet. 

3. Startnotitie decentralisatie functie begeleiding Twente;  

Aan wethouder Coes is het verzoek gestuurd inspanning te leveren om een behoorlijk 

inspraaktraject in het project in te bouwen, zodat de burgers die maatschappelijke 

ondersteuning in de vorm van professionele begeleiding nodig hebben, gehoord  worden in 

een stadium dat nog niet alles vastligt. 

4. Veiligheid en leefbaarheid;  

Met het oog op de nieuw op te stellen Veiligheid- en leefbaarheidsnota vraagt de Wmo-raad 

op verzoek van themagroep 1 aandacht voor: aanpak van drugsgebruik- en verslaving; goede 

voorlichting om woninginbraken te voorkomen; brede voorlichting rond het thema huiselijk 

geweld en de mogelijkheid signalen door te geven; de wijkagent meer bekendheid geven. 
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Aandachtspunten: 

De reactie van de gemeente op het advies van de Wmo-raad op Kadernota Maatschappelijke 

ondersteuning “Meer samenleven” met beleidsagenda Hellendoorn is gebruikt als leidraad voor de 

belangrijkste aandachtspunten. De volgende aandachtspunten zullen in 2012 op de agenda van de 

Wmo-raad  terugkomen. 

 

Domein 1: Samen leven in buurt en dorp Actieplan integrale veiligheid 

Domein 3 :Vrijwilligerswerk en mantelzorg Ondersteuning van vrijwilligers in de nieuwe nota  

      vrijwilligerswerk 2012 

Domein 4: Ondersteuning kwetsbare burgers Belevingsonderzoek, uitvoering begin 2012 

 

 

VOORUITBLIK 2012 

Ook de Wmo-raad ontkomt niet aan de bezuinigingen. Er is minder budget beschikbaar, waardoor   

gekeken moet worden hoe de ondersteuning wordt ingezet om zo weinig mogelijk op de kwaliteit in te 

leveren.  

Daarnaast zal 2012 in het teken staan van profilering. In 2011 is begonnen met een website, die in 

2012 operationeel zal zijn. Vergaderdata, locaties, agenda en notulen zullen hier onder andere op 

terug te vinden zijn. Ook zal de Wmo-raad vaker op andere locaties dan Nijverdal vergaderen en 

zullen plaatselijk belangen worden uitgenodigd. Op deze manier zal er meer naar buiten worden 

getreden. 

De interne evaluatie is doorgeschoven en zal in mei/juni plaatsvinden. Zowel de Wmo-raad als de 

themagroepen zullen hieraan deelnemen. Communicatie, werkwijze en ondersteuning zullen onder 

andere geëvalueerd worden. 

In 2012 zullen enkele veranderingsprocessen (transities) veel aandacht vragen en krijgen:  

 Transformatie Jeugdzorg: jeugdzorg is nu verantwoordelijkheid van de provincie, na 2015 van 

de gemeente. 

 Functie begeleiding AWBZ naar Wmo: allerlei vormen van begeleiding vallen nu onder de 

AWBZ en worden ondergebracht in de Wmo, na 1 januari 2013. 

 Wet werken naar vermogen: valt niet onder de Wmo, maar invoering van de wet heeft invloed 

op diverse prestatievelden. 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

Secretariaat: 

Stichting De Welle 

p/a Dahliastraat 21 

7442 LA  Nijverdal 

info@wmoraadhellenoorn.nl 

 

Voorzitter: Dhr. M.J. Keizer  

voorzitter@wmoraadhellendoorn.nl  
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