
 
De Wmo-raad vergaderde 9 september waarbij 10 Wmo-raadsleden aanwezig 

waren en er 7 personen plaats hadden genomen op de publieke tribune.  

Door verhindering van onze voorzitter werd de hamer figuurlijk gehanteerd 

door Koert.  

Hij opende de vergadering en na het doorlopen van 

enkele aandachtspunten werd door Jolande  een 

uiteenzetting gegeven omtrent het punt 

cliëntondersteuning door de stichting MEE.  

Duidelijk is dat MEE een hele belangrijke functie kan 

hebben in het ondersteunen van cliënten richting de 

gemeente maar net zo duidelijk is dat er nog veel moet gebeuren op het gebied 

van bekendheid en toegankelijkheid van datzelfde MEE. Met andere woorden, 

een groot deel van de cliënten van Wmo-balie heeft geen notie van MEE en de 

mogelijkheden daarbij. Wel werd door de gemeente aangegeven dat het CEO 

(Cliëntervaringsonderzoek) een andere uitkomst liet zien, namelijk dat MEE wel 

bekend is onder Wmo-gebruikers. 

Ook aanwezig was Mw. L. Claessens als beleidsambtenaar 

van de gemeente om ons bij te praten over de stand van 

zaken betreffende de nieuw op te stellen beleidsregels.  

Er was een misverstand over de aanwezigheid van 

wethouder Beintema. Hij was voor vanavond verhinderd. 

Volgens het vergaderschema van de Wmo-raad zal hij op 28 

oktober wel van de partij zijn.  

We hadden gehoopt meer duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken 

betreffende de ombuigingen. (Dit is de enige en laatste keer dat ik dit zo 



benoem, het zijn gewoon bezuinigingen en zo noemen we het dan ook maar 

verder). Dus omtrent de stand van zaken van de bezuinigingen kon geen 

nieuws benoemd worden, verder dan wat al bekend was. 

Wel was er waardering en lof voor de gevolgde werkwijze van de gemeente 

door het organiseren van verschillende sessies waar bij leden van de Wmo-

raad, beleidsmedewerkers  en consulenten op een informele manier met elkaar 

in discussie gingen om allerlei zaken die in de praktijk spelen helder te krijgen 

en als zodanig beleidsregels vast te stellen die een zo breed mogelijk draagvlak 

hebben en (niet onbelangrijk) ook geaccepteerd kunnen worden in het kader 

van de genoemde bezuinigingen. Graag wil ik benadrukken dat deze positiviteit 

met name ook door de beleidsmedewerkers en consulenten als zodanig 

ervaren werd.    

Er zijn nog wel een paar vraagtekens geplaatst bij de manier waarop de 

bezuinigingen uiteindelijk vertaald worden in die nieuwe beleidsregels, de 

gemeenteraad heeft natuurlijk een dikke vinger in de pap, B&W stellen vast en 

de Wmo-raad moet nog advies uitbrengen. En alles moet binnen een paar 

maanden gerealiseerd worden. Wat als er na vaststelling door B&W 

bezwaarschriften komen? Kan de Wmo-raad wel voldoende inspelen op het 

geheel met uit te brengen adviezen?  

Vanuit de zaal werd ook nog opgemerkt dat er vanuit “Den Haag” nog extra 

middelen tegemoet gezien konden worden voor armoedebestrijding. Wat gaat 

hiermee gebeuren? Is dit geoormerkt? Komt dit op de plaats van bestemming 

of misschien in de grote pot. Echt niemand kon hier een zinnig antwoord op 

geven. 

Punt 5 – ouderenbonden.  

De aanwezige vertegenwoordiger gaf zoals vaker aan dat er weer diverse 

dingen georganiseerd waren en nodigde iedereen uit om te komen en mee te 

genieten. Prima initiatieven Jan, bedankt. 

Punt 6 – komende thema-avond  

Op 1 oktober organiseert de Wmo-raad weer een thema-avond met als 

onderwerp “Het Sociale Plein”. Bezuinigingen zullen deels gerealiseerd moeten 

worden doordat het voorliggend veld taken op pakt. Welke organisaties zijn dat 



precies en welke casussen komen er in het Sociaal Plein aan de orde. Het 

beloofd een interessante avond te worden met veel praktijkvoorbeelden. Er 

zullen onderwerpen aan de orde komen die in de nabije toekomst als zeer 

belangrijk zullen worden ervaren. 

Als laatste hebben we afscheid genomen van ons raadslid Mira ten 

Brummelhuis. Om privéredenen heeft zij aangegeven te moeten stoppen met 

haar goede werk voor de Wmo-raad. Mira bedankt en alle goeds toegewenst! 

Na deze toch wel zeer nuttige besprekingen sloot onze interim-voorzitter Koert 

om 20.45 uur de vergadering en wenste ons wel thuis. 

RB 

 


