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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 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 doet haar werk met 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. 

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 vicevoorzitter schuiven aan bij aan het regionaal voorzittersoverleg (regio Twente) van 

de Wmo-raden. De voorzitter of vicevoorzitter 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. 
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In 2013 is over de volgende onderwerpen aan het College van B en W gevraagd en ongevraagd 

advies uitgebracht. 

 

Gevraagd advies: 

Visienota decentralisatie Jeugdzorg 

De Wmo-raad stelt vast dat de visienota betreffende de decentralisatie van de jeugdzorg nog niet rijp 

is voor een formeel advies, maar heeft wel een aantal opmerkingen en vragen voor de gemeente. De 

nota is nog weinig concreet en biedt geen zicht op wat er nou eigenlijk gaat gebeuren in deze 

gemeente. Het is weliswaar een visiedocument maar de Wmo-raad mist in grote lijnen de 

vervolgstappen en ook het kader. De gemeente Hellendoorn heeft bij de provincie Overijssel subsidie 

voor 3 pilots aangevraagd om ervaring op te doen op het gebied van de (decentralisatie) van de 

jeugdzorg.  

 

Versterken van multifunctionele accommodatie(s) per woonservicegebied 

De Wmo-raad heeft n.a.v. het rapport Stimuland over de vaststelling van de multifunctionele 

accommodaties onderzoek uitgevoerd. In het voorjaar van 2013 heeft de Wmo-raad aan alle 

Plaatselijk Belangen, wijkverenigingen en de dorpsraad Hellendoorn gevraagd hoe zij het 

woonserviceproject ervaren. Daaruit is gebleken dat het woonserviceproject nog steeds iets van de 

gemeente is en dat het bij de plaatselijke organisaties nog niet echt ‘leeft. Gesteld werd dat een 

multifunctionele accommodatie voor ontmoeting en activiteiten een basisvoorziening is in elk 

woonservicegebied. Maar om welke activiteiten dit gaat is nog niet duidelijk. Via programmering zou 

hier op korte termijn invulling aan gegeven moeten worden door de verantwoordelijke 

accommodatiebestuurders. Wat dit gaat betekenen voor de organisaties in de buurten en wijken en of 

de vrijwilligers hiertoe bereid en in staat zijn bleek niet uit het voorstel. Navraag bij de 

wijkverenigingen, Plaatselijk Belangen en dorpsraad Hellendoorn en onze discussies (over 

woonservice, wijkteams, verbindingen tussen het sociale en medische terrein en zo meer) hebben 

diverse opmerkingen en aanbevelingen opgeleverd, welke zijn vertaald naar een advies. 

 

Advies conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Hellendoorn 2013 

De Wmo-raad heeft per email het verzoek ontvangen om advies uit te brengen met betrekking tot een 

ontwerp voor een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning. De Wmo-raad heeft de 

adviesaanvraag wel besproken, maar ook geconstateerd dat de gegeven tijdsperiode (3weken) en de 

tijd in het jaar (vakantietijd) het doet verhinderen een gedegen inhoudelijk advies uit te brengen over 

dit belangrijke document. Hierbij is tevens opgemerkt dat er een nieuw wetsontwerp in de Tweede 

Kamer werd verwacht, dat de huidige WMO moet vervangen. Het takenpakket dat vanuit de AWBZ 

naar de gemeenten wordt overgeheveld gaat daarbij, naar verwachting, kleiner worden in vergelijking 

met eerdere plannen. Het verbaast de Wmo-raad dan ook dat de gemeente Hellendoorn op dit 

moment een nieuwe verordening  wenst vast te stellen. Bij een eerste blik op de inhoud is opgemerkt 

dat de gemeente zichzelf een ruime beleidsvrijheid voorbehoudt door te verwijzen naar eventueel vast 

te leggen beleidsregels. De Wmo-raad wil reeds aangeven, dat het belangrijk gevonden wordt dat het 

totale systeem van beleid en regelgeving  inzichtelijk wordt. Zonder dat inzicht is het moeilijk om er 

vanuit het perspectief van de steun behoevende burger goed advies over uit te kunnen brengen. 

 

Reactie op brochure lang zult u wonen 

De Wmo-raad het lokale deel van de gemeente Hellendoorn in de brochure ‘Lang zult u wonen’ 

besproken. De Wmo-raad mist echter een duidelijke link met de Wmo. In de brochure wordt 

gesproken over de mogelijkheid voor het creëren van een zelfstandige woonruimte, wanneer er 

sprake is van een mantelzorgindicatie. In de brochure wordt, voor vragen, gerefereerd naar het loket 

Bouwen, Milieu en Openbare ruimte. De Wmo-raad vraagt zich echter af hoe het met de 

deskundigheid van de medewerkers van dit loket zit met vragen die betrekking hebben op de Wmo. 

De Wmo-raad mist een loket waar mensen terecht kunnen met hele praktische vragen, gerelateerd 

aan de Wmo. De brochure is daarnaast zodanig van opzet, dat het minder vermogende personen niet 
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aanspreekt om de stap te nemen om te gaan (ver)bouwen. Dat terwijl de gemeente ook in 

samenspraak met hen naar de mogelijkheden zou moeten kijken. 

 

Advies nota Gezondheidsbeleid 2013-2016 

De Wmo-raad herkent zich in de constateringen wat betreft de maatschappelijke ontwikkelingen, maar 

vraagt zich wel af of er niet sprake is van te veel optimisme: het is goed wanneer burgers zelf zaken 

kunnen oplossen, maar moeten ons realiseren dat niet iedereen in staat is om dit te doen. De Wmo-

raad onderschrijft de noodzaak van regionale samenwerking en het uitgangspunt dat er uit het 

oogpunt van efficiënt werken vitale coalities gevormd moeten worden. Er moet echter wel gewaakt 

worden voor een nieuw vaag paraplubegrip. Concrete invulling is noodzakelijk. Lokaal moet de nadruk 

gelegd worden op integraal werken. Voor de burger/cliënt/hulpvrager is helderheid in afstemming 

noodzakelijk. De Wmo-raad is van mening dat er voor gewaakt moet worden dat het goede wat 

opgebouwd is in de afgelopen jaren niet  te niet gedaan wordt door een overmatig accent op ‘zelf 

doen’ of ‘eigen kracht’ te leggen. 

 

Ongevraagd advies: 

Verspreiding Wmo-krant 

In 2013 heeft de verspreiding van de Wmo-krant plaatsgevonden. Slechts drie Wmo-raadsleden 

hebben de Wmo-krant aan huis ontvangen. Ook bij navraag elders door Wmo-raadsleden bleek 

telkens dat veel huishoudens de krant niet hebben ontvangen. Mogelijk is de Wmo-krant samen met 

de standaard reclamefolders verspreid, waardoor onder meer huishoudens met een ja/nee sticker 

deze niet hebben ontvangen. In dat geval wil de Wmo-raad de gemeente in overweging geven dit de 

volgende keer op een andere manier te doen. Met name ouderen zijn vaak nog afhankelijk van 

papieren informatieverstrekking.  

 

Verzoek om informatie omtrent parkeerbeleid 

De Wmo-raad heeft kennis genomen van het Raadsvoorstel Evaluatie betaald parkeren en via de 

stream kennis genomen van de behandeling daarvan in de Commissievergadering. Het is de raad 

opgevallen dat in het voorstel, noch in de raadscommissie,  aandacht is besteed aan flankerend beleid 

voor zorgverleners, mantelzorgers en familie van zorgbehoevende bewoners. Het woord “zorg” is de 

Wmo-raad helemaal niet tegengekomen. Terwijl dit toch een overweging zou moeten zijn met 

betrekking tot het parkeerbeleid. Is hierbij ook gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid voor 

zorgbehoevenden in de gemeente Hellendoorn? De Wmo-raad is hier bezorgd over en wil graag 

geïnformeerd worden hoe het begrip(mantel)zorg past in de nieuwe voorstellen voor het betaald 

parkeren. 

 

Kwaliteit advisering 

Bij de instelling van de Wmo-raad is aangegeven burgers/cliënten te willen betrekken bij de 

voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke Wmo-beleid. In de 

Regeling Burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de toelichting daarop is het 

nodige vastgelegd. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente bij het maken van beleid graag de kennis 

en opvattingen van cliënten en deskundigen wil betrekken. Kwaliteit en draagvlak zijn daarbij gebaat. 

Het advies van de raad met betrekking tot de verordening WMO is op het gevraagde tijdstip geleverd. 

Maar deze wijze van werken accepteert de Wmo-raad slechts bij uitzondering. Met betrekking tot de 

Wmo-beleidsregels is inmiddels de conclusie getrokken, dat er geen advies van de Wmo-raad zal 

komen. De nota gezondheidsbeleid 2013-2016, evenals de verordening Wmo, wordt via een 

spoedprocedure behandeld. De Wmo-raad hoopt  en verwacht echter dat in 2014, als er naar 

verwachting veel te besluiten valt op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning, een beter 

samenspel komt. 
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Werkwijze gehandicaptenplatform 

Er zijn diverse signalen binnen gekomen omtrent het ontbreken of niet toegankelijk zijn van diverse 

invalidenparkeerplaatsen. De Wmo-raad heeft hiervoor de expertise van het Gehandicaptenplatform 

ingeschakeld om dit te onderzoeken. Het gehandicaptenplatform heeft dit onderzoek uitgevoerd en de 

Wmo-raad heeft kennis genomen van het periodiek overleg tussen dhr. Grolleman en het 

Gehandicaptenplatform. In de vergaderingen van de Wmo-raad vindt regelmatig een terugkoppeling 

plaats. Daaruit kan geconcludeerd worden dat deze werkwijze naar tevredenheid verloopt en dat 

problemen en knelpunten met voortvarendheid aangepakt worden. De Wmo-raad stelt voor om deze 

werkwijze te continueren. 

 

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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