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Voorwoord jaarverslag 2015
Hierbij treft u aan het jaarverslag 2015 van de Wmo raad.
In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. In 2015 zijn er grote
wijzigingen in een aantal wetten op het sociale domein aangebracht. Dit alles heeft als doel
de verantwoordelijkheid voor het “eigen leven” dichter bij de burger zelf te brengen.
De gemeenten zijn voor meer taken dan ooit verantwoordelijk. De gemeente Moerdijk heeft
dit samen met 6 andere gemeentes in de regio opgepakt.
De Wmo-raad Moerdijk heeft ook in 2015 de veranderingen op de voet gevolgd. Veel moest
nog definitief inhoud krijgen. Niet voor niets wordt 2015 het jaar van de transitie genoemd
en 2016 het jaar van de transformatie.
Participatie voor iedereen in de maatschappij is meer dan ooit het leidend motief. Zelf doen,
eventueel met behulp van mantelzorg, vrienden en vrijwilligers. Wat alle veranderingen en
bezuinigingen voor de bewoners van de gemeente Moerdijk zullen betekenen wordt pas
definitief duidelijk in 2016.
De WMO raad heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven over dit Wmo-beleid.
In de Wmo raad waren ook veranderingen. In 2015 hebben zes WMO-raadsleden zich
teruggetrokken. Drie ervan door het verstrijken van de zittingstermijn van maximaal acht
jaar. Zij waren vanuit hun zorgvragers perspectief erg betrokken bij hun rol in de Wmo. De
drie andere leden zijn gestopt vanwege privé redenen. De WMO-raad heeft op passende
wijze van allen afscheid genomen. Er zijn er nieuwe raadsleden gekomen. De achterban
bereiken heeft een andere inhoud gekregen. Meer dan ooit hebben we informatie van
zorgvragers, aanbieders en andere betrokkenen nodig om ons werk inhoudelijk goed te
blijven doen. Ook met de politieke partijen bespreken we ervaringen en mogelijkheden voor
de burger.
2016, het jaar van de transformatie. Hoe zal de toekomst zijn voor de gemeente Moerdijk
met zoveel veranderingen. Wij blijven het nauwgezet volgen.
José Boxelaar Doorakkers
voorzitter
Wmo-raad Moerdijk
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Jaarverslag 2015 Wmo-Raad gemeente Moerdijk

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is op 1 januari 2015 in werking getreden.
Na een hectisch jaar van voorbereiding door het ambtelijk apparaat zijn alle formele
besluiten door de gemeente genomen en kon het uitvoerend apparaat zo goed mogelijk aan
de slag.
De nieuwe Wmo-wet 2015 stelt drie doelen op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning centraal (art. 1.1.1.):
- Het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een
beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en
bestrijden van huiselijk geweld.
- Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een
beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel
mogelijk in de eigen woonomgeving
- Bieden beschermd wonen of opvang.
Ten opzichte van de voorgaande 9 prestatievelden in de oude wetgeving zijn dan de
volgende verschillen te benoemen:
- Het onderwerp Jeugd is verdwenen en naar de nieuwe wet Jeugdhulp overgeheveld.
- Toegankelijkheid, veiligheid, voorkomen en bestrijden van huiselijke geweld zijn
toegevoegd.
- Nadruk wordt gelegd op het zoveel mogelijk ondersteunen van burgers in de eigen
leefomgeving
- Beschermd wonen is een nieuwe verantwoordelijkheid voor de gemeente.
De wijzigingen in de WMO moeten bezien worden in samenhang met de wijziging in de
AWBZ wetgeving naar de Wet hervorming langdurige zorg. Zo is o.a. de persoonlijke
verzorging (hulp bij wassen en aankleden, eten en eenvoudige verpleegkundige
handelingen) overgeheveld naar de zorgverzekering. De ondersteuning, begeleiding en
dagbesteding van/door burgers is naar de WMO overgeheveld, maar met duidelijk minder
budget dan onder de AWBZ.
Tevens zijn de aanspraken (lees: recht) op huishoudelijke hulp in de nieuwe WMO vervallen
en vervangen door een maatwerkvoorziening (resultaat gericht) voor mensen die het echt
nodig hebben. Ook hierbij is sprake van een grote beperking van het budget dat door het
Rijk beschikbaar wordt gesteld.

1. Lokaal beleid
De gemeente heeft er duidelijk voor gekozen om 2015 te beschouwen als een overgangsjaar:
daar waar het noodzakelijk is, zijn/worden direct wijzigingen doorgevoerd, maar bijv. het
invoeren van de wijzigingen op het gebied van de huishoudelijke hulp is naar 2016
doorgeschoven. Het gevolg hiervan is dat in 2015 beleidsmatig de nodige voorbereidingen
zijn uitgevoerd met betrekking tot de huishoudelijke hulp, maar dat de uitvoering op andere
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gebieden direct in 2015 is gestart. Aangezien de Wmo-Raad zich hoofdzakelijk bezig houdt
met het beleid van de gemeente, is de huishoudelijke hulp ook een van de onderwerpen
voor de Wmo-Raad in 2015 geweest.
Daarnaast tracht de Wmo-Raad ook de uitvoering van het beleid te volgen vanuit de
aangeleverde rapportages en signalen uit de samenleving. Daar waar nodig naar de mening
van de Wmo-Raad is met de wethouder hierover gesproken. Dit betreft o.a. mantelzorg,
respijtzorg, beslissingstermijnen en de bekendheid bij de burgers van het Signaalpunt ZorgJeugd en Werk.
Eind 2015 is advies uitgebracht over de beleidstukken over de huishoudelijke hulp. Daar
waar in de oude situatie huishoudelijk hulp werd geboden in aantal uren, wordt dit voortaan
gedefinieerd als een resultaat, namelijk “een schoon en leefbaar huis”. De Wmo-Raad heeft
ingestemd met deze wijziging, maar heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij het objectief
en meetbaar definiëren van dit doel: “schoon” is immers een subjectief begrip en kan
aanleiding zijn voor onduidelijkheid en klachten. Het is daarom zaak om de ervaringen van
en met cliënten in 2016 goed te volgen. Naast alle voorbereidingen op de nieuwe Wmo, die
veelal regionaal door de gemeente zijn uitgevoerd, zijn ook diverse inkooptrajecten
regionaal door de gemeente opgepakt, zoals die voor cliëntondersteuning via MEE, de
begeleiding (week op orde) en de huishoudelijk hulp (schoon en leefbaar huis). De WmoRaad onderkent de voordelen en de noodzaak voor regionale samenwerking, zowel met
andere gemeenten als met de zorgaanbieders. Daar tegenover staat dat de invloed van de
individuele WMO-raden minder is.
De Wmo-Raad heeft meerdere malen aangedrongen op een adequate voorlichting aan
burgers over de wijzigingen in de Wmo. De gemeente heeft dit opgepakt door o.a.
informatieavonden te houden in alle kernen van de gemeente. Daarnaast zijn er ook de
nodige artikelen in de pers verschenen.
De WMO-raad heeft zeer actief meegewerkt aan de aanbesteding van het kleinschalig
collectief vervoer.
Verder heeft de Wmo-Raad kennis genomen van het instellen van een dienstencheque door
de gemeente binnen de kaders van de landelijke overheid waarbij burgers extra
huishoudelijke hulp kunnen verkrijgen tegen een gereduceerd tarief. Hoewel hier in de
praktijk weinig gebruik van gemaakt is, is de Wmo-Raad blij met deze door de gemeente
geboden mogelijkheid.
De gemeente heeft ervoor gekozen om de verkregen gelden uit het vroegere mantelzorg
compliment niet in financiële zin door te geven aan mantelzorgers, maar deze te gebruiken
voor het organiseren van het mantelzorgcafé, respijtzorg en informatievoorziening. Ook is er
een “verwendag” georganiseerd in combinatie met een cadeaubon, die besteed kan worden
bij verschillende ondernemers in de gemeente. Door de Wmo-Raad zijn kritische
kanttekeningen geplaatst bij de beschikbaarheid van respijtzorg. Mensen doen naar de
mening van de raad te vaak tevergeefs een beroep op respijtzorg. Deze ontwikkelingen
worden door de gemeente zo goed mogelijk gevolgd, maar ook zij kunnen de
beschikbaarheid niet garanderen.
Jaarverslag 2015

Pagina 4

Al met al heeft de gemeente in 2015 veel werk moeten verzetten om alle wijzigingen in
juiste banen te leiden. De Wmo-Raad spreekt haar erkentelijkheid uit op de zorgvuldige en
betrokken wijze waarop dit gedaan is door de ambtenaren en B&W.
2. Intern Wmo-Raad
Missie van de Wmo-Raad en taakverdeling
Eind 2014 en begin 2015 heeft de Wmo-Raad intern gesproken over haar doelstelling,
werkterrein en haar functioneren met als doel, op basis van de nieuwe wet, te komen tot
een adequate taakverdeling. Wij constateren dat een aantal zaken beter opgepakt kunnen
worden (actualiteit website, meer kennis nemen van meningen van burgers) maar ook dat er
goede zaken te noteren zijn, zoals de open relatie met de gemeente. De taakverdeling zal
begin 2016 vastgesteld worden. Doelstelling is de dat werkgroepen van leden zich
specialiseren op de aandachtgebieden van de Wmo-Raad.
Verder heeft een evaluatie met de wethouder en beleidsambtenaar plaatsgevonden over de
rol en positie van de Wmo-Raad. Geconcludeerd is dat de Wmo-Raad zich moet bezighouden
met de Wmo en zich niet moet richten op de aanpalende gebieden Werk en Jeugd. Tevens is
het belang van de Wmo-Raad in het proces van burgerinspraak bevestigd. Waardering is
uitgesproken over onderlinge verhoudingen en werkwijzen.
Regionalisering
De Wmo-Raad van onze gemeente is voorstander van een periodiek regionaal overleg met
andere Wmo-Raden, met name die Raden vanuit de zes samenwerkende gemeenten. Ook
WMO-raden van andere gemeentes willen dit, maar het is in 2015 nog niet van de grond
gekomen. Willen we dat bereiken dan zal de raad zelf acties moeten nemen.
Samenstelling Wmo-Raad
De bezetting van de Wmo-Raad is in 2015 gekrompen: enerzijds doordat leden aftredend
waren na een jarenlange deelname in de Raad, anderzijds doordat leden door gebrek aan
tijd zich moesten terugtrekken. Op deze plaats wordt het afscheid van dhr. en mw. Neelen,
alsmede de heer van Zundert gememoreerd en spreekt de Wmo-Raad haar dank uit voor de
inzet en tijd die zij, alsook mw. Fraaij, mw. Melko en mw. Gelens aan de Wmo-Raad hebben
besteed. De Wmo-Raad is nog altijd op zoek naar nieuwe leden, die zich willen inzetten om
het Wmo-beleid van en in de gemeente Moerdijk kritisch te volgen.
De samenstelling van de Raad per 31 december 2015 is als volgt:
Mevrouw. M. Godschalk
Mevrouw I. Hoogland
De heer T. de Jong
De heer G. Bons
Mevrouw M. van Rooij
Penningmeester
De heer B. Bakker
Secretaris
Mevrouw J. Boxelaar-Doorakkers
Voorzitter
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Vanuit de gemeente zijn de wethouder de heer E. Schoneveld en de beleidsmedewerker de
heer K. Klasen bij de Wmo-Raad betrokken.
Zevenbergen, 9 maart 2016
J. Boxelaar-Doorakkers
Voorzitter Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk

Jaarverslag 2015

Pagina 6

Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk
Overzicht inkomsten en uitgaven 2015
Uitgaven

Werkelijk
€

Uitgaven tbv leden
Reiskosten
Bureaukosten
Cursussen
Organisatiekosten
Lid Koepel WMO
Verzekeringen
Secretariaat
Bankkosten
Huur/catering
Abonnementen/literatuur
PR en marketing
Drukwerk en kopieerwerk
Website
Representatie
Projecten
Reservering onvoorzien
Positief saldo

1.756,95

TOTAAL

4.995,14

666.41
890,00
419,00
150,00

Begroot
€

Inkomsten

Werkelijk
€

Begroot
€

1.600,00 Subsidie gem. Moerdijk 4.960,00
1.100,00 Rente spaarrekening
35,14
1.000,00

250,00
153,33
15,80
83,98

150,00
65,00
250,00
130,00
150,00
150,00

59,97
44,00
505,70

500,00
600,00
600,00

5.000,00
80,00

500,00
1.715,00

Begroot tekort
6.795,00

4.995,14

6.795,00

De jaarrekening 2015 laat ten opzichte van de begroting van 2015 een positief resultaat zien van
€ 1.756,95, terwijl er een tekort was voorzien. Voor dit positieve resultaat zijn de volgende
verklaringen te geven:
A. De inkomstenkant laat het gangbare beeld zien.
B. Aan de kant van de uitgaven is:
€ 1.725,00 minder uitgegeven wat betreft de kosten van de raadsleden. M.n. de reiskosten
zijn aanzienlijk lager dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat in de loop van 2015 zes
raadsleden zijn afgetreden en de raad nog niet voltallig is. Dat is ook de reden waarom de
bureaukosten van de leden veel lager zijn uitgevallen. Daarnaast is ruim de helft minder
uitgegeven aan cursussen. Grotendeels komt dit, omdat de raad vooral de gratis cursussen
van Zorgbelang heeft gevolgd en omdat we samen met de WMO raad van Halderberge een
cursus hebben ingekocht.
- aan PR en marketing is € 1090,33 minder uitgegeven dan begroot. Er bleek nauwelijks
behoefte te zijn aan nieuwe folders over de raad. De hoge kosten van de website uit 2014
werden veroorzaakt doordat de bouwer van de site een aantal jaren geen factuur had
ingediend. Bij het opstellen van de begroting van 2015 was dit niet bekend.
- zijn er geen onvoorziene uitgaven geweest in 2015.
De WMO raad is druk doende om het aantal vacatures ingevuld te krijgen. Lukt dit in 2016 dan zullen
de kosten voor de leden weer op het gangbare peil zijn.
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