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1. Inleiding.
De WAV is januari 2009 van start gegaan. Na een jaar zou de instelling van de WAV geëvalueerd
worden aan de hand van een achttal indicatoren. Deze evaluatie is positief uitgevallen op grond
waarvan de WAV een officiële commissie is geworden met een horizon van 4 jaar.
Het eerste jaar kon vooral worden gekenmerkt als een leerjaar: verdiepen in de Wmo en de rol als
adviesorgaan invullen. De Wmo is een complexe wet met een veelheid aan onderwerpen die in grote
lijnen zijn beschreven in de 9 prestatievelden waarbij veel, wat betreft de specifieke invulling, aan de
gemeente wordt overgelaten. Als adviesorgaan hebben we de ambitie om zoveel mogelijk vanaf het
begin van beleidsformulering mee te doen: meedoen als co‐producent. Een ambitie die we in het
tweede jaar zoveel mogelijk vorm hebben gegeven. Zoveel mogelijk, omdat niet in alle gevallen die
adequate kennis en ervaring in de WAV aanwezig was om een optimale bijdrage te kunnen leveren.
In dat geval waren we meer een positief kritische volger dan een actieve participant in de
beleidsvorming.
Het tweede jaar was een jaar waarin we steeds volwaardiger een bijdrage leverden aan de lokale
invulling van de Wmo. Een jaar ook waarin de samenwerking, vooral de kwaliteit van samenwerking,
met de gemeente gegroeid is. We zien ons zelf als partner, een positief kritische partner, in de
beleidsvorming en uitvoering van de Wmo. In dit jaarverslag vindt u hiervan voorbeelden .
De WAV ziet zichzelf als een adviesorgaan dat inhoudelijk en procesmatig nog steeds in een groeifase
verkeert, maar wel goede kwalitatieve vorderingen laat zien. Een conclusie die u na lezing van dit
verslag hopelijk met ons kunt delen.
Een belangrijk aandachtspunt van de WAV is het inzicht in de lokale situatie. Individueel is dat wel
aanwezig, maar in de WAV als collectief was er alle aanleiding deze te intensiveren. Om die reden zijn
in 2010 bezoeken gebracht aan alle lokaal actieve instellingen om er achter te komen wat er leeft en
geboden wordt in het kader van de Wmo. Daarnaast zijn ook de georganiseerde belangenbehartigers
bezocht zoals de SBV, Platform Gehandicapten Valkenswaard , Jongerenraad Valkenswaard,
Dorpsraad Borkel en Schaft en Wijkraad Dommelen. Deze afstemmingsrondes zijn vooral bedoeld om
te horen wat er zoal speelt in de verschillende wijken en doelgroepen. Onze conclusies en
aanbevelingen zijn in het gesprek van november met de wethouder besproken.
2. Wmo‐ontwikkelingen.
In het beleidsplan “Wmo meerjarenplan 2010‐2013” is gesteld dat de Wmo een aan‐ en afbouwwet
is. In 2010 is dat wat betreft aanbouw zeker waar gemaakt. De AWBZ functie van ondersteunende
begeleiding voor mensen met een psychosociaal probleem is onder de Wmo gebracht. Veel van de
provinciale en onder de AWBZ vallende jeugdzorg zal of is naar de gemeente overgeheveld. Ook de
organisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin is bij de gemeente ondergebracht. Deze
overhevelingen gingen niet altijd gepaard met een overheveling van voldoende financiële middelen.
Onder het motto dat lokale overheden veel dichter op de praktijk zitten en daardoor effectiever
maar vooral efficiënter kunnen werken zijn de rijksbijdragen of de AWBZ‐overheveling van gelden
dan ook maar meteen verlaagd.
De Wmo is een relatief jonge wet in ontwikkeling. Een uitvloeisel daarvan is dat de toekenning en
gebruik van voorzieningen een geheel nieuwe aanpak krijgt, de zogenaamde Kanteling. De gemeente
heeft hieraan in 2010 de nodige aandacht gewijd, uitmondend in een nieuwe verordening die eind
van het verslagjaar ter inzage is gelegd. De WAV beoordeelt deze ontwikkelingen als positief, maar
ziet ook dat het voor de medewerkers van het Zorgloket een cultuuromslag betekent die procesmatig
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de nodige begeleiding vraagt. Ook voor de burger is dat trouwens het geval. Het leidt tot een groter
beroep op de eigen verantwoordelijkheid en beoogt een omslag van claimgericht handelen naar
oplossingsgerichtheid; “U vraagt, wij draaien” is er niet meer bij.
Met ingang van 2010 is de inzet van alpha‐hulpen door thuiszorg instellingen en pgb‐houders aan
strengere regels onderworpen. De WAV heeft aangedrongen om de consequenties voor de Wmo‐
cliënten, waaronder met name de pgb‐houders, goed te communiceren.
3. Advisering.
Seniorennota.
Aan de totstandkoming van deze nota heeft een werkgroep van ambtenaren en vertegenwoordigers
van SeniorenBelang Valkenswaard meegewerkt. Aan één van de SBV‐vertegenwoordigers, tevens
WAV‐lid ,is de inbreng van de WAV gedelegeerd. Tijdens het voorbereidingsproces is zo nu en dan via
e‐mail commentaar geleverd vanuit de WAV‐vergadering.
Door de werkgroep is gekozen voor een nieuwe werkwijze met een scheiding in behandeling tussen
beleid op lange termijn en de jaarlijkse uitvoering. De Nota Seniorenbeleid Valkenswaard 2010 is
door de raad vastgesteld in haar vergadering van 29 juli 2010. In de uitvoeringsnota 2011 zijn 4
projecten geformuleerd.
Nota verslavingspreventiebeleid 2011 en verder.
Tijdens het voorbereidingsproces is met de verantwoordelijke ambtenaar tussentijds en in de WAV
vergaderingen overleg geweest over de vorderingen en zijn aanbevelingen gedaan. Een formeel
advies is uitgebracht op het concept van de nota. Uit het antwoord van het college blijkt dat de
aanbevelingen merendeels zijn overgenomen. Het advies om ouders verplichtingen op te leggen is
niet overgenomen om juridische redenen. In dit kader wijzen we op voorbeelden dat in sommige
gemeenten ouders met hun kind worden uitgenodigd voor een gesprek met de wethouder als er
sprake is van wangedrag. Het blijkt dat hiervan een corrigerende of preventieve werking uitgaat.
Overigens blijkt dat de gemeente in haar handhavingsbeleid de beleidsvoornemens uit o.a. deze nota
serieus neemt, waarvoor hulde.
Conceptnota vrijwilligersbeleid.
Bij de totstandkoming van deze nota is een vertegenwoordiger van de WAV actief betrokken
geweest. In de klankbordgroep zaten vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties waarvan een
aantal tevens WAV‐lid waren. Hierdoor was de inbreng van de zijde van de WAV zonder meer goed
te noemen. Een formeel WAV‐advies op het uiteindelijke product is uitgebracht in november 2010.
De WAV is met name gecharmeerd van het interactieve proces. Gedurende het ontwikkelproces zijn
burgers en hun organisaties naar onze indruk nauw betrokken geweest bij het vaststellen van de
inhoud en de keuze van de speerpunten 2011‐2014. Ook hier is de nieuwe werkwijze van scheiding
van beleid en uitvoering toegepast.
Het jaar 2011 is het jaar van de vrijwilligers. In dat kader is een aantal aanbevelingen gedaan om in
Valkenswaard het vrijwilligerswerk op de kaart te zetten. Bovendien is het na een aantal vergeefse
pogingen de eerste keer dat er een vrijwilligersbeleid is geformuleerd in een gemeente die zo rijk is
aan vrijwilligers. En dat mag best wat aandacht krijgen.
Aanbestedingsbeleid.
In 2011 dient opnieuw een aanbestedingsronde te worden uitgevoerd. Daarvoor is voor een nieuwe
aanpak gekozen rekening houdend met de veranderingen in het kader van de Kanteling m.b.t. de
Wmo‐verordening. Twee vertegenwoordigers van de WAV hebben in een gesprek met de
verantwoordelijke ambtenaar, de heer Teunissen, kennis genomen van de aanpak en commentaar
gegeven. We spreken de verwachting uit dat de nieuwe aanbestedingsronde tot een
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kwaliteitsverbetering kan leiden. Bovendien krijgt de cliënt straks keuzemogelijkheden uit meerdere
aanbieders die een convenant met de gemeente hebben gesloten.
Gesprek met de wethouder.
De WAV heeft met alle lokale aanbieders op het gebied van zorg en welzijn gesprekken gevoerd. Drie
gemeenschappelijke thema’s kwamen uit de gesprekken naar boven, te wetensamenwerking,
aanpak van Wijken met een accent en bezuinigingen. Zie bijlage 1.
Deze thema’s zijn in het gesprek met de wethouder onder zijn aandacht gebracht. Er werd o.a. op
aangedrongen dat de gemeente een sterkere regierol gaat spelen in het project Wijken met een
Accent. Hier ligt een uitgelezen kans voor de gemeente om mede vorm te geven aan wat de “civil
society” wordt genoemd.
Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de relatie Gemeente en de Welzijnsinstelling Paladijn naar
aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen. Wij prefereren een zakelijker verhouding met
duidelijke prestatieafspraken. De WAV blijft in het ongewisse wat die afspraken zijn; een jaarverslag
van Paladijn is niet beschikbaar.
Pakketmaatregel.
Met ingang van 2010 is de begeleiding van cliënten met psychosociale problemen uit de AWBZ naar
de gemeente overgeheveld. Onduidelijk is wat de omvang van de problematiek is en wat het dus de
facto voor de gemeente betekent. Er zijn door de gemeente gesprekken gevoerd met instellingen om
zicht te krijgen op de consequenties en de rol van instellingen. Als overgangsmaatregel is een
eenmalig bedrag door de gemeente van∉ 45.000 ter beschikking gesteld. De WAV is lopende het
overgangsproces geïnformeerd over de gang van zaken. De omvang en de aard van de problematiek
als gevolg van deze verandering is voor de WAV nogal in het duister gehuld. De tijd zal leren wat het
op langere termijn betekent.
Bezoek aan het zorgloket.
Aan het eind van het jaar heeft een vertegenwoordiging van de WAV een uitwisselingsbezoek
gebracht aan de medewerkers van het zorgloket. Voor de WAV is inzicht in de (kwaliteit van)
werkwijze van het zorgloket uitermate belangrijk. Het zorgloket is immers vaak de eerste instantie
waarmee een om hulp vragende burger te maken krijgt. Bovendien moet er gewerkt gaan worden
aan de invoering van de kanteling. Allemaal redenen om eens met de medewerkers te praten over de
dagelijkse praktijk en hun aanpak.
De terugkoppeling van de indrukken zal met medewerkers en leidinggevenden begin 2011 plaats
vinden.
4. Organisatie.
Zoals eerder opgemerkt is op grond van een evaluatie van het eerste jaar de WAV een formele
Advies commissie geworden.
Vanwege vertrek van twee WAV‐leden, één in het voorjaar eén in in het najaar, zijn twee
sollicitatieprocedures georganiseerd. Op de oproepen op de gemeentelijke pagina van de Kempener
Koerier hebben in beide gevallen meerdere kandidaten gereageerd. Op basis van de met hen
gevoerde sollicitatiegesprekken door twee vertegenwoordigers van de WAV en bespreking van het
selectieresultaat in de WAV‐vergadering, is een voordracht voor benoeming aan het college
gestuurd. Het college heeft de voordrachten overgenomen en de nieuwe leden, mevrouw Peeters en
de heer Kerkhoff, tot lid van de WAV benoemd. Zie voor de samenstelling van de WAV bijlage 2.
In het instellingsbesluit is de verplichting opgenomen dat de WAV een huishoudelijk reglement ter
goedkeuring aan het college dient te overleggen. In november 2010 is het HHR aan het college
aangeboden met een rooster van aftreden.
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Landelijk is met een subsidie van VWS, een Koepel van Wmo‐raden opgericht. De koepel voorziet o.a.
in de behoefte van uitwisseling van ervaringen van de verschillende Wmo‐raden en bundeling van
krachten om van de Wmo partcipatie een succes te maken. De WAV is lid van deze koepel.
De gemeentelijke reorganisatie heeft geleid tot de instelling van een Zorg, Welzijn en Onderwijs team
waar ook de Wmo wordt behartigd. Beleid en uitvoering worden niet meer in persoon gescheiden
behandeld, maar bij één verantwoordelijke en/ of team gelegd. Een wijziging met een directe
koppeling tussen beleid en uitvoering die door ons wordt toegejuicht.
Secretariële ondersteuning wordt nu geboden door mevrouw Petra van Beckhoven, lid van het Zorg,
Welzijn en Onderwijs team. Mevrouw Judith Baken is vanaf het eerste begin contactpersoon met het
team en woont de WAV‐vergaderingen bij.
Op de gemeentelijke website is in het najaar op de gemeentelijke website onder Zorgloket een WAV‐
rubriek opgenomen waarin de doelstelling en samenstelling van de WAV is opgenomen. Periodiek zal
een nieuwsbrief over de activiteiten van de WAV worden gecommuniceerd, zowel op de website als
in de Kempener Koerier. Dit is niet ideaal. Onze ambitie is een eigen website op langere termijn,
maar voorlopig geven we prioriteit aan de opbouw van deskundigheid in het adviesproces.
Wel zullen we onze communicatie met en bekendheid bij de achterban op andere wijze moeten
intensiveren. Een wat prominentere plek op de gemeentelijke website zou al een goede verbetering
zijn om de WAV onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

5. Externe Contacten.
Zorgbelang organiseert uitwisselingsbijeenkomsten tussen de Wmo‐raden uit de regio die door een
of twee leden van de WAV worden bezocht. Op deze bijeenkomsten worden de laatste Wmo ‐
ontwikkelingen besproken en ervaringen uitgewisseld over de lokale invulling.
Bijgewoond is ook de door de gemeente georganiseerde werkconferentie “Appels met peren
vergelijken”. De conclusie is dat de ondersteuning van de zwakkere burger sterk versnipperd is en er
veel overlap is bij projecten van de verschillende instellingen. De gemeente wordt gevraagd een
sterkere regierol op zich te nemen. De gemeente heeft aangegeven om tot januari 2011 nodig te
hebben om concreet met voorstellen te komen.
6. Samenwerking/Contacten met gemeente.
Beleidsmedewerker Judith Baken woont de vergaderingen van de WAV bij. Daarmee is een directe
uitwisseling van Wmo‐beleid en uitvoering verzekerd.
Verder wordt de wethouder,die de Wmo tot zijn aandachtsgebied mag rekenen, minimaal twee maal
per jaar in de vergadering van de WAV uitgenodigd. Tijdens de eerste ontmoeting in november 2010.
zijn drie thema’s besproken: bezuinigingen en de consequenties voor het Wmo‐beleid, de regierol
van de gemeente voor het project Wijken met een Accent en de relatie Gemeente‐Paladijn.
Daarnaast is een aantal besprekingen geregeld met specifieke thema’s als onderwerp. Voorbeelden
daarvan zijn een bespreking over de Wmo‐geldstromen, bezoek aan medewerkers van het zorgloket
en een gesprek over de aanbestedingsronde voor Wmo‐voorzieningen.
Het lijkt voor de gemeente moeilijk te zijn om precies aan te geven wat de uitgaven zijn voor de
Wmo. Dit vanwege de wettelijk voorgeschreven regels m.b.t. de gemeentelijke financiën. Er is geen
geoormerkte Wmo‐ bijdrage van het rijk m.u.v. die voor de voorzieningen. De conclusie is vooralsnog
dat we ons concentreren op het Wmo‐programma, maar daarnaast proberen meer zicht te krijgen
op de begroting en uitgaven in relatie tot de Wmo.
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Na een voorbespreking met de leidster van het Zorgloket is een werkbezoek gebracht aan de
loketmedewerkers om kennis te maken met de alledaagse praktijk. De bevindingen worden
teruggekoppeld.
Over de nieuwe aanbestedingsronde zijn we geïnformeerd en hebben we aanbevelingen kunnen
doen in een gesprek met de teamleider van Zorg, Welzijn en Onderwijs.
In het algemeen kunnen we tevreden zijn over het zo vroeg mogelijk betrekken van de WAV in de
beleidsvoorbereiding en uitvoeringszaken. Voorbeeld van coproductie is de Nota Vrijwilligersbeleid.
Andere beleidsnota’s zijn tussentijds in de WAV‐vergaderingen besproken met de verantwoordelijke
ambtenaar waarmee inbreng vanuit de WAV geboden kon worden. In alle gevallen wordt naast de
hiervoor beschreven inbreng, altijd nog een formeel advies uitgebracht.
7. Internproces.
Er zijn in 2010 geen specifieke opleidingstrajecten gevolgd. Het bijwonen door individuele leden van
o.a. uitwisselingsbijeenkomsten van Zorgbelang en van bijeenkomsten van de Koepel van Wmo‐
raden helpen om onze kennis van de Wmo‐ontwikkelingen op peil te houden. Analyse van een
zelfevaluatie aan het eind van 2010 leidt tot de conclusie dat we in 2011 de collectieve prestatie op
een hoger plan willen tillen.
Het werkplan 2010 bleek zeer ambitieus te zijn en is slechts ten dele waargemaakt. De kwaliteit van
het werkplan met een betere balans tussen ambities en haalbaarheid vragen onze aandacht in 2011.
Een belangrijk aandachtspunt is het contact met de achterban. In 2010 is een afstemmingsronde
geweest met een 5 tal belangengroeperingen. Er zijn echter meer organisaties in het Wmo‐werkveld
die ons kunnen helpen inzicht te krijgen in wat er speelt in de gemeenschap. Inzicht dat nodig is om
onze bijdrage aan de lokale invulling van de Wmo aan kwaliteit te laten winnen.
8. Slot.
Het jaar 2010 heeft de WAV zich waar kunnen maken als adviescommissie. Op alle uitgebrachte
beleidsnota’s hebben we, in co‐productie of tussentijdse afstemmingsgesprekken, invloed kunnen
uitoefenen. Op vrijwel alle beleidsnota’s die naar de raad zijn gegaan is een formeel advies
uitgebracht met een reactie daarop van het college. De effectiviteit van de beleidsnota’s in de
uitvoering zal nog meer aandacht moeten krijgen. Het papier is geduldig, maar de praktijk is veelal
weerbarstig. Het beleid en de uitvoering is organisatorisch dichter op elkaar gelegd wat o.i. de
effectiviteit zal bevorderen. Een stap in de goede richting.
De kanteling met zijn consequenties voor de werkwijze van het Wmo‐loket en de cliën, is een
belangrijke ontwikkeling om te komen tot maatwerk in de ondersteuning van de kwetsbare burger
en verdient onze aandacht.
Ook in 2011 is het onze ambitie om een bijdrage te leveren aan een kwalitatief goede en
evenwichtige uitvoering van het gemeentelijke Wmo beleid.

Namens de WAV.

H.T. Dijkstra
Voorzitter
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Bijlage 1: Jaarverslag WAV 2010
Evaluatie gespreksverslagen.

Algemeen:
 roep om samenwerking en ketenzorg;
 een effectief en efficient Wmo‐beleid;
 zorg over de impact van de bezuinigingen en (regie)rol van de gemeente;
 onduidelijkheid over geldstromen Wmo;
Wat betreft de bevordering van samenwerking en aandacht voor ketenzorg zou het formaliseren van
de WAA een bijdrage kunnen leveren.
Vanuit belangengroeperingen geldt vooral de vraag naar mogelijke samenwerking, rol van de WAV,
communicatie en informatieuitwisseling.
Specifieke punten:










toename vraag naar schuldhulpverlening en woonbegeleiding;
toename zwerfjongeren(problematiek) ook in Valkenswaard; in kaart brengen van de
omvang en aard van de problematiek lijkt gewenst;
preventie huiselijk geweld en kindermishandeling;
gemeente geen rol/bijdrage in voorlichtingscampagne op scholen;
duidelijke aandacht voor levensloopbestendig bouwen, starterwoningen en
seniorenwoningen;
daarnaast voorziening van woonzorgwoningen;
knelpunt in regionale opvang van crisisgevallen en zwerfjongeren; opzet lokale opvang?
Indicatiestelling: formulieren onduidelijk; ruimte voor invulling grijs gebied tussen AWBZ en
Wmo ( aanbesteding; samenwerking instellingen met als voorbeeld Kempenhof en Zuidzorg);
Pakketmaatregel: onduidelijkheid over omvang van verwachte problematiek;
Wijken met Accent: onduidelijkheid over vervolg, uitvoering van de plannen en regierol
gemeente;
pluspunt: samenwerking meerdere partijen in dit pilotproject.

Leo Wijnen en Henk Dijkstra
3 mei 2010.
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Bijlage 2: Jaarverslag WAV 2010
Samenstelling en taakverdeling WAV 2010

Naam

Prestatie‐

Prestatie‐

veld

veld

Adres

Tel. nummer

Griffioenhof 11

040 2043919

Hyancinthlaan 32

06 29185890

Bruggerdijk 17

040 2068358

waarnemer
Mevrouw S.M.J. Peeters
peso@onsmail.nl
De heer R. van den Dungen
info@robvandendungen.nl
De heer F.J.M. van Vonderen
fjmvanvonderen@onsbrabantnet.nl
De heer C. Fijneman
info@triade‐development.nl
De heer E.W.M. Brom
ewmbrom@onsbrabantnet.nl
De heer L.A.J. Wijnen *
lajwijnen@onsbrabantnet.nl
De heer A.V.M. Perquin
arno.perquin@planet.nl
De heer Th.J.P.M. van den Bosch
info@themacon.nl
De heer J. Bekkers
Jan.Bekkers@onsmail.nl
De heer H.T. Dijkstra
wavvztr@onsbrabantnet.nl

1

8

2 en 9
3
4

1

Metserwei 1

06 51207558

4

2

040 2015162

5

6

Pastoor
Vroonhovenstraat 7
Strodekkerwei 6

6

3

Schafterdijk 40

040 2068843

5 en 7

De Smelen 42

040 2044048

Nieuwstraat 69

040 2042743

Witbolgrasbeemd 48

040 2046424

7 en 8
Voorzitter

9

040 2015777

*M.i.v. 1 jan. 2011: J. Kerkhoff, Valkenierstraat 201, tel. 040‐2024415; E‐mail: stratics@kpnplanet.nl

De negen prestatievelden zijn:
sociale samenhang in wijken en buurten
preventieve ondersteuning van jeugdigen met problemen
geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning
het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
stimuleren van zelfstandig functioneren van mensen met een beperking
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.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Bijlage 3: jaarverslag WAV 2010
Correspondentie WAV gemeente
Reactie op Advies Concept Wmo meerjarenplan 2010‐2013

07‐01‐2010

Brief van vz WAV aan college: “Voordracht invulling WAV‐vacature”

05‐02‐1010

Aanbieding aan College van Jaarverslag WAV 2009

05‐04‐2010

Concept Actualisatie Integraal seniorenbeleid 2010: E‐mail Lex Janssen

09‐04‐2010

Reactie op Concept Actualisatie Integraal seniorenbeleid 2010: E‐mail WAV vz 16‐04‐2010
Brief van Evelien Extra: “Aanbesteding Hulp bij het huishouden”

06‐09‐2010

Advies Conceptnota Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder

09‐09‐2010

Reactie College op Advies Conceptnota Verslavingspreventiebeleid 2011 e.v.

05‐10‐2010

Brief van Evelien Extra: “Notulen werkconf. “Appels met peren vergelijken”

20‐10‐2010

Huishoudelijk Reglement WAV vastgesteld 7 okt. 2010: E‐mail bijlage

04‐11‐2010

Advies Conceptnota Vrijwilligersbeleid Binden, Boeien en Verbinden

15‐11‐2010

Brief van vz WAV aan college: “Voordracht invulling WAV‐vacature”

07‐12‐2010

Op de gemeentelijke website is verder gepubliceerd:
Senioren beleid gemeente Valkenswaard, uitvoeringsnota 2011
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