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WMO-RAAD 

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

In dit jaarverslag vindt u eerst een een korte omschrijving van de Wmo-raad en daarna een terugblik 

op haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. 

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 doet haar werk met be 

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 2012 

De Wmo-raad bestond in 2012 vijf jaar. Om het contact met de achterban te verbeteren is in maart 

een website gerealiseerd, die tot stand is gekomen door middel van een projectsubsidie van de 

gemeente. Drie van de vier Wmo-raadsleden van wie de termijn afliep, hebben ervoor gekozen hun 

termijn te verlengen. Eén Wmo-raadslid heeft in de loop van het jaar afscheid genomen. In totaal zijn 

er zijn twee nieuwe leden aangetreden en bestaat de Wmo-raad nu uit 14 personen. 

 

Het woonserviceproject staat doorlopend op de agenda van de Wmo-raad. De raad volgt de 

ontwikkelingen op de voet doordat enkele leden als waarnemer de vergaderingen van de 

klankbordgroepen bijwonen. 

De Wmo-raad volgt ook de transities van de Awbz naar de Wmo en pleit ervoor dat wat lokaal kan, 

ook daadwerkelijk lokaal geregeld wordt. Ook de Wmo in Twente is een vast agendapunt geworden. 

In het najaar heeft de Wmo-raad een bijeenkomst georganiseerd voor achterbancontacten. Dit was 

een groot succes; de bijeenkomst is door 43 personen bezocht. 

 

Evaluatie 

Op dinsdag 8 mei zijn de werkwijze en werkzaamheden van de Wmo-raad en themagroepen intern 

geëvalueerd. Eind van het jaar is een werkgroep SWT (Structuur Wmo-raad en themagroepen) 

geformeerd die, ook omdat op de ondersteuning van de raad wordt bezuinigd, gaat kijken of de 
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huidige structuur en werkwijze behouden moeten blijven of dat er nieuwe en betere manieren van 

werken moeten worden onderzocht. Een effectieve werkwijze van de Wmo-raad staat hierbij centraal. 

 

 

Deskundigheidsbevordering 

Er is het afgelopen jaar geen aparte deskundigheidstraining gevolgd. Per vergadering is ervoor 

gekozen dieper op een bepaald onderwerp in te gaan en hiervoor een gastspreker uit te nodigen. De 

volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: Woonservicegebieden, Transitie AWBZ naar Wmo, 

Gebiedsgericht werken, Eigen Kracht en Eigen Kracht-conferenties. 

 

De Wmo-raad in de regio 

De voorzitter of vice-voorzitter schuiven  aan bij  aan het regionaal voorzittersoverleg (regio Twente) 

van de Wmo-raden. De voorzitter of vice-voorzitter nemen bovendien deel aan het overleg op het 

niveau van de 4 gemeenten in West Twente (WT4: Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en 

Twenterand). 

 

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. 

Alle adviezen zijn terug te vinden op de site van de Wmo-raad. 

 

In 2012 is over de volgende onderwerpen aan het College van B en W gevraagd en ongevraagd 

advies uitgebracht. 

 

Gevraagd advies: 

1. Visie- en keuze nota 

Een deel van de visie- en keuzenota is voor kennisneming aangenomen. Met betrekking tot de 

inzet van mantelzorgers, vrijwilligers, buurtverenigingen en welzijnsorganisaties heeft de Wmo-

raad met klem geadviseerd om een koppeling aan te brengen met de ontwikkeling van 

woonservicegebieden. Daarnaast is nadrukkelijk opnieuw aandacht voor vrijwilligers en 

mantelzorgers gevraagd. Bij het regisseursmodel is de deskundigheid van de regisseur een 

aandachtspunt, Maatwerk is het uitgangspunt, maar er moet ruimte blijven voor een second 

opinion. Ook is de Wmo-raad is nadrukkelijk van mening dat het toekennen van een PGB tot de 

mogelijkheden moet blijven behoren. 

2. Verkeersveiligheidplan met activiteitenplan 

De Wmo-raad heeft ingestemd met het prioriteit geven aan de niet-infrastructurele projecten, daar  

menselijk falen een grote rol speelt bij het ontstaan en veroorzaken van verkeersongelukken. 

Wel heeft de Wmo-raad daarnaast aandacht gevraagd voor noodzakelijke infrastructurele 

projecten. De Wmo-raad heeft er begrip voor dat er prioriteiten gesteld moeten worden bij de 

uitvoering van structurele projecten, maar het begrip ‘dynamische lijst’ mag niet leiden tot uitstel 

van uitvoering.  

Het is een goede ontwikkeling dat woonwijken als 30km/h gebied worden ingericht en het  

voornemen van de gemeente om de komende jaren in te zetten op educatie en communicatie lijkt 

de Wmo-raad een goede zaak. De Wmo-raad vraagt, in de voorlichting  voor weggebruikers, 

aandacht voor de toenemende groep scootmobielgebruikers als verkeersdeelnemers, 

3. Activiteitenplan Team werk en zorg 

De Wmo-raad kan zich vinden in de beschreven controlemaatregelen en concludeert uit de 

beschrijving van de risicoprofielen dat het team Werk en zorg zich tot het uiterste inspant om 

registratieformulieren van cliënten binnen te krijgen. Wel geeft de Wmo-raad in overweging mee 

om terughoudend te zijn bij intrekking van de voorziening en terugvordering, wanneer er sprake is 

van niet-verwijtbare nalatigheid 
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Ongevraagd advies: 

1. Mantelzorg 

De Wmo-raad vraagt aandacht voor de positie van mantelzorgers in de komende transitie in de 

zorg. Er moet nu, vóór de transitie, nagedacht worden over bescherming van en/of steun aan de 

mantelzorger bij bijvoorbeeld het keukentafelgesprek, bij overbelasting (7 dagen per week en 24 

uur per dag ben je mantelzorger), bij een buurt of wijk die de afspraken niet nakomt. De Wmo-

raad wil graag weten wat de gemeente voor de mantelzorger gaat doen en welke plaats de 

mantelzorgers in de nieuwe situatie gaan krijgen. 

2. Woonvisie Gemeente Hellendoorn 2012 

De Wmo-raad acht het van groot belang dat er een voortdurende monitoring plaats vindt van het 

woningaanbod. De Wmo-raad onderschrijft het uitgangspunt om het aantal (grondgebonden) 

levensloopbestendige woningen en het verzorgd wonen uit te breiden. Dit uitgangspunt biedt 

mogelijkheden om in de kleine  kernen woon- en leefmogelijkheden op maat te creëren. 

Bijkomend voordeel kan zijn dat mantelzorg gemakkelijker te realiseren is. Waar de eigen kracht 

van de samenleving steeds meer centraal wordt gesteld verdienen particuliere wooninitiatieven, 

ook van ouders van kinderen met een beperking, de volle medewerking van de gemeente. 

3. Bezuinigingen AWBZ 

De Wmo-raad heeft de gemeente geadviseerd om als toekomstig (mede)verantwoordelijke voor 

vervoer naar en van begeleidende activiteiten, met zorginstellingen, cliëntenvertegenwoordigers 

en aanbieders van dagactiviteiten in contact te treden om knelpunten in onze gemeente te 

inventariseren en samen naar oplossingen te zoeken.  Daarnaast heeft de Wmo-raad de 

gemeente geadviseerd om  als toekomstig (mede)verantwoordelijke voor maatschappelijke 

ondersteuning van jongeren die het in de maatschappij niet op eigen kracht redden, te 

inventariseren wie is afgewezen en hen c.q. hun verzorgers aan te bieden te helpen zoeken naar 

een passende oplossing.  

4. Reactie op verlenging contracten huishoudelijke hulp 

De Wmo-raad is van mening dat het een goede zaak is om contracten te verlengen, wanneer dit 

mogelijk is vanuit gebruikers en aanbieders. Aangezien er met ingang van 1 januari 2014 sprake 

is van nieuwe contracten, stelt de Wmo-raad het op prijs om tijdig geïnformeerd te worden over de 

procedure om te komen tot nieuwe contracten Wmo-hulp bij het huishouden 2014 e.v.. 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

Secretariaat: 

Stichting De Welle 

p/a Dahliastraat 21 

7442 LA  Nijverdal 

info@wmoraadhellenoorn.nl 

 

Voorzitter: dhr. M.J. Keizer  

voorzitter@wmoraadhellendoorn.nl  

 

 

website: www.wmoraadhellendoorn.nl 
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