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INLEIDING.
Dit is het derde jaar dat de WAV bestaat. Een jaar van continue groei van de WAV naar een
volwassen adviesraad. Weliswaar is niet in alle gevallen de ambitie waar gemaakt om als
coproducent mee doen bij het opstellen van Wmo-beleid, maar meedenken en adviseren is zeker
onderdeel geweest van de activiteiten van de WAV. Ook is er aanleiding geweest om in gesprekken
met zowel de teamleider Zorg, welzijn en sport als de wethouder nog eens aan te geven welke rol de
WAV graag wil spelen. Hierbij is de wens om zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij de
totstandkoming of wijzigingen van het Wmo-beleid onderstreept. Hoewel de WAV graag een rol
als coproducent zouden willen vervullen, realiseren wij ons dat dit niet in alle gevallen praktisch
mogelijk is. Onmogelijk vanwege capaciteitsgebrek of wel omdat onvoldoende expertise of
ervaringsdeskundigheid aanwezig is. De WAV zou het echter toejuichen wanneer het ambtelijk
apparaat ons nog meer dan thans het geval is de gelegenheid zou bieden om vanaf het begin bij de
totstandkoming van nieuw beleid betrokken te worden.
Een zelfevaluatie aan het begin van 2011 is aanleiding geweest om een workshop te houden die
eind april heeft plaatsgevonden. Besloten is om uit de discussie vijf speerpunten te benoemen die
onze volle aandacht zullen gaan hebben. Daarnaast zullen wij zeker de ontwikkelingen op de negen
prestatievelden blijven volgen, maar de echte prioriteit komt bij de speerpunten te liggen. Met deze
aanpak denken we effectiever en doelmatiger te zijn.
Het zal niet verbazen dat de ontwikkelingen betreffende verdere decentralisatie naar de gemeentes
een van de speerpunten is. Daarover meer in dit verslag.
Wmo-ONTWIKKELINGEN.
De regering heeft het decentralisatiebeleid aangescherpt met diverse beleidvoornemens waaronder
transities van de AWBZ naar de Wmo zoals:
• extramurale begeleiding en dagbesteding,
• kwaliteitstoezicht in de Wmo naar de gemeente,
• IQ-grens voor ondersteuning aan zwakbegaafden verlagen van 85 naar 70,
• alle zorg aan jeugd en gezin vanaf 2015 bij de gemeente.
De overheveling van rijksgelden naar de gemeente bij de transities gaat veelal gepaard met een
zogenaamde doelmatigheidskorting. Al met al betekent dit dat de decentralisatie in de komende
jaren een behoorlijke aanslag doet op de gemeentelijke opvangcapaciteit. De overheveling van
verantwoordelijkheden betekent een uitdaging voor de lokale politiek om te werken aan de
totstandkoming van nieuw lokaal beleid.
Om de gemeentes te ondersteunen is een landelijk transitiebureau opgetuigd, een
samenwerkingsverband van VWS, VNG en CG-raad1. De Koepel van Wmo-raden is nauw
betrokken bij de organisatie en biedt aan de aangesloten Wmo-raden een schat aan informatie over
de voortgang en de implicaties van de transities.

ADVISERING.
Vrijwilligersbeleid.
In het vorige verslagjaar is het vrijwilligersbeleid tot stand gekomen in samenwerking met een
klankbordgroep waarin ook de WAV vertegenwoordigd was. In april 2011 is de beleidsnota en de
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uitvoeringsnota 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Jammer is dat moet worden geconstateerd
dat van de uitvoering minder dan gepland is terechtgekomen. Wel kreeg een belangrijk initiatief als
de Maatschappelijke beursvloer zijn beslag in 2012 met een eerste bijeenkomst op 8 maart 2012.
Wmo-verordening 2011; de Kanteling
In de nieuwe verordening wordt voorafgaande aan de formele aanvraag een gesprek gevoerd, thuis
bij de aanvrager, het zogenaamde keukentafelgesprek. Het is gericht op het verkrijgen van
vraagverheldering om op deze wijze het echte probleem goed in beeld te krijgen. Ook wordt
verkend hoe het probleem al dan niet met hulp van het eigen netwerk van familie en vrienden kan
worden opgelost. Invoering vond plaats in 2011 samen met een nieuwe aanbestedingsronde. Hieruit
zijn acht aanbieders geselecteerd waarmee een convenant is gesloten. De cliënt heeft dus een
behoorlijke keuzevrijheid voor zorg in natura. Daarnaast blijft de mogelijkheid van een pgb open.
Met deze aanpak is volgens het college de noodzaak van een gemeentelijk zorgloket niet meer
aanwezig. Uit de berichtgeving vanuit de gemeente kan worden geconcludeerd dat een en ander
goed loopt. Na de invoering van de nieuwe verordening is het zorgloket per 1 september
daadwerkelijk opgeheven.
Bezoek aan het zorgloket.
In het verslagjaar bracht een delegatie van de WAV een werkbezoek aan het zorgloket. De intentie
van het bezoek was een goed beeld te krijgen van de werkwijze van het zorgloket. Inhoudelijk werd
tevens de nodige aandacht besteed aan die zaken die de WAV zorg baarden. Suggestie tot
verbetering werden over en weer uitgewisseld. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding en
kennismaking met de verschillende medewerkers van het zorgloket. Het werkbezoek heeft
bijgedragen aan het creëren van een beter begrip tussen WAV en het zorgloket. Het voornemen
bestaat dan ook de regelmatige contacten te continueren.
Bestuursakkoord.
In het voorjaar van 2011 is het zogenaamd Bestuursakkoord van het Rijk, VNG, IPO en
UVW2opgesteld. Het betreft de uitvoering en financiering van decentralisatie van taken op het
gebied van werk, zorg en jeugd. Het kabinet beoogt met de decentralisatie een bezuiniging van twee
miljard te bereiken.
De WAV heeft haar bezorgdheid hierover in een ongevraagd advies 3aan de gemeente kenbaar
gemaakt en geadviseerd niet akkoord te gaan. Het betreft vooral de consequenties van de
herstructurering van de sociale werkvoorziening.
Het VNG Congres in juni heeft de paragraaf 'werk' uit het bestuursakkoord gehaald. In de wet
Werken naar Vermogen wordt de herstructurering nader uitgewerkt.
ORGANISATIE EN WERKWIJZE.
Per 1 januari heeft de heer Jan Kerkhoff het WAV-lid Leo Wijnen opgevolgd, die wegens
verhuizing naar een andere gemeente het lidmaatschap heeft moeten opzeggen.
In februari 2011 is het WAV-lid Arno Perquin overleden. Als gepensioneerd huisarts was Arno
deskundig op het brede gebied van zorg en heeft in die hoedanigheid een waardevolle bijdrage
geleverd aan de WAV-activiteiten. De ontstane vacature is ingevuld door mevrouw Wil Piepers na
nominatie door het Seniorenbelang Valkenswaard.
Zie voor de samenstelling van de WAV in 2011 bijlage 1.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door de vervangende voorzitter
mevrouw Susanne Peeters.
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De zelfevaluatie van de WAV is aanleiding geweest om een studiedag te organiseren onder leiding
van een adviseur van Zorgbelang Zuid-Oost Brabant, mevrouw Mol. De workshop is gehouden in
Stayokay Valkenswaard. De bijeenkomst was vooral gericht op de interne werkwijze met als doel
een grotere effectiviteit te bereiken in onze advisering.
De workshop heeft er toe geleid dat 5 speerpunten zijn benoemd.
Die vijf speerpunten zijn:
• volgen van de ontwikkelingen betreffende het decentralisatiebeleid met de implicaties voor het
lokale Wmo-beleid;
• kwaliteit en werkwijze van de invoering van de kanteling betreffende het verstrekken van
voorzieningen;
• vrijwillige inzet en mantelzorg resp. respijtzorg;
• CJG en verdere decentralisatie van de jeugdzorg;
• communicatie met achterban en profilering WAV.
De voorlopige resultaten van de inzet op de bovengenoemde speerpunten zijn bemoedigend, maar
zullen vooral conclusies en eventuele acties opleveren in de eerste helft van 2012.
Met betrekking tot het laatst genoemde speerpunt Communicatie worden er stappen ondernomen
om te komen tot een eigen website met een eigen logo. De WAV is nu op de gemeentelijke website
moeilijk te vinden. Een wijziging van de weinig zeggende naamgeving WAV in de veel meer
zeggende Wmo-raad behoort tot een van de voornemens. Het doel is om de profilering van de
Wmo-raad en daarmee de participatie van de burgers bij de Wmo te bevorderen. Immers de Wmo
gaat iedereen aan. Meer hierover in 2012.

Beoordeling adviesrelatie door de WAV
In algemene zin is de WAV niet ontevreden over de wijze waarop met afgegeven adviezen wordt
omgegaan. Terugkijkend op het verslagjaar moeten wij constateren dat er zeker nog het een en
ander te verbeteren valt. Als voorbeeld moge gelden de reactie van het college op ons advies over
het Concept Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 4 die aanleiding is geweest om
gesprekken te voeren met de wethouder en verantwoordelijke ambtenaren ter verheldering van de
adviezen en de reactie daarop. Onze conclusie is wel dat er nog wat energie en tijd in de onderlinge
relatie moet worden gestoken. Een goede relatie en erkenning van de WAV- rol en haar ambities
acht de WAV noodzakelijk voor een goed functioneren van de adviesraad. Vooral het zo vroeg
mogelijk betrekken van de Wmo-raad is nadrukkelijke als wens naar voren gebracht.
Gelet op ad-hoc ervaringen willen we de relatie met de gemeenteraad verstevigen door
contactpersonen vanuit de WAV te benoemen die de contacten onderhouden met de raadsfracties.
Zie bijlage 1.
De rol van gemeentelijke beleidsmedewerkster Judith Baken is overgenomen door Ingrid van
Glabbeek, teamleidster van het Zorgloket. Ingrid verzorgt zowel de coördinatie met de gemeente als
de notulering van de vergaderingen.
In een onderzoek van Movisie naar organisatievorm van Wmo-raden wordt een Wmo-raad Nieuwe
stijl aanbevolen met meer inzet op competenties en minder op belangenbehartiging.
Ontwikkelingen van de Wmo en de aangekondigde verdere decentralisaties vanuit de AWBZ en de
implicaties van de wet Werken naar Vermogen vereisen betrokkenheid van alle burgers en een
brede oriëntatie en (ervarings)deskundigheid van de leden van Wmo-raden. De WAV heeft bij de
instelling van de Wmo-adviesraad gekozen voor een competentiegerichte organisatievorm en sluit
daarom goed aan op de aanbevelingen van het rapport. De organisatievorm is dus in principe goed.
4

Advies m.b.t. Concept Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2011 e.v.

25 januari 2011
3

Wel zullen de competenties versterkt moeten worden om de uitdagingen van de Wmoontwikkelingen goed op te kunnen pakken.
EXTERNE CONTACTEN.
De bijeenkomsten van Wmo-raden in Zuid-Oost Brabant onder leiding van een coördinator van
Zorgbelang werden ook dit jaar door één of twee WAV-leden bezocht. Onderwerpen waren o.a. de
Kanteling en Wmo-raad Nieuwe Stijl.
De conferentie Samen werken aan werk in de Ergon, op 30 maart 2011 georganiseerd door het
Regionaal Beraad gehandicaptenzorg met als thema de ontwikkelingen m.b.t. de regelgeving over
zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en de Wet werken naar vermogen, was zeer nuttig. Nuttig gezien in
het licht van de gevolgen ervan voor de gemeenten in de regio.
Een goed bezocht symposium, georganiseerd door de Wmo-raad van Son en Breugel, bood een
aantal goede voordrachten, waaronder die van de wethouder van Son en Breugel over de Civil
Society en burgerparticipatie. Thema’s die nu en in de toekomst aan betekenis winnen.
Met SeniorenBelang Valkenswaard en het Platform Gehandicapten Valkenswaard zijn
besprekingen opgestart die er op gericht zijn om de onderlinge samenwerking verdergaand te
verbeteren met behoud van ieders eigen positie en rol.
TOT SLOT.
Ook dit jaar was weer een jaar van advisering en werken aan verbetering van eigen effectiviteit en
collectieve competentie. We voelen ons gesterkt door het rapport van Movisie over Wmo-raad
Nieuwe Stijl met de nadruk op competenties. Wij zijn ons er van bewust dat er verdergaand gewerkt
moet worden aan verbetering van de individuele en collectieve competentie: een mix van kennis,
(ervarings)deskundigheid en vaardigheid. Het voorjaar wordt gebruikt om onze competenties in een
aantal brainstormsessies tegen het licht te houden in relatie tot onze ambities.
Versterking van de betrokkenheid van de burgers bij de Wmo, met al haar veranderingen, en dus bij
het werk van de Wmo-raad, is een belangrijk punt op onze agenda.
Met de gemeente willen we intensieve contacten en een goede uitwisseling van actuele informatie,
opdat we onze proactieve rol als adviesorgaan bij de verschillende thema’s in gezamenlijkheid
kunnen vaststellen.
De gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck hebben een samenwerkingsverband
opgestart om zich voor te bereiden op nieuwe Wmo-taken. Afstemming met de Wmo-raden van de
genoemde gemeenten daarover is dan ook geboden.
Een integrale aanpak van (de uitbreidingen van) de Wmo en de nieuwe wet Werken naar Vermogen
lijkt ons noodzakelijk.

Henk Dijkstra
Voorzitter WAV
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Samenstelling en taakverdeling WAV 2011

Naam

S.M.J. Peeters
peso@onsmail.nl
R. van den Dungen
info@robvandendungen.nl
F.J.M. van Vonderen
fjmvanvonderen@onsbrabantnet.nl
C. Fijneman
info@triade-development.nl
E.W.M. Brom
ewmbrom@onsbrabantnet.nl
J. Kerkhoff
stratics@kpnplanet.nl
W. Piepers
hwpiepers@onsbrabantnet.nl
Th.J.P.M. van den Bosch
info@themacon.nl
J. Bekkers
Jan.Bekkers@onsmail.nl
H.T. Dijkstra
wavvztr@onsbrabantnet.nl

Prestatievelden

Contact
gemeenteraad

1/8

H&G

2 en 9
3

Adres

Griffioenhof 11
Hyancinthlaan 32

PvdA

Bruggerdijk 17

4/1

Metserwei 1

4/2
5/6

Pastoor
Vroonhovenstraat 7
Valkenierstraat 201

6/3

Roebelhof 2

5/7
7 & 8/9
Voorzitter

Lokaal
Valkenswaard

De Smelen 42
Nieuwstraat 69

CDA
Witbolgrasbeemd 48
Overige partijen

Tel.
nummer
040
2043919
06
29185890
040
2068358
06
51207558
040
2015162
06
51424434
06
10126260
040
2044048
040
2042743
040
2046424

De negen prestatievelden zijn:
1) sociale samenhang in wijken en buurten
2) preventieve ondersteuning van jeugdigen met problemen
3) geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning
4) het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
5) stimuleren van zelfstandig functioneren van mensen met een beperking
6) verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of met een psychosociaal probleem,
7) bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang
8) bevorderen van geestelijke gezondheidszorg en
9) verslavingsbeleid.
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