JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD VRAAGZIJDE 2009
een samenvatting

Installatie Wmo-adviesraad vraagzijde (WAV)
Met ingang van 2007 is de wetgeving ten aanzien van gemeentelijk sociaal beleid ingrijpend
veranderd door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Het hoofddoel van de Wmo wordt door de wetgever kernachtig omschreven als “meedoen”
en valt uiteen in vier maatschappelijke doelen. De wet moet
er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfWmo hoofddoelen
standig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de
samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of
• redzaamheid bevorderen
bekenden. Gemeenten zijn volgens de wet verantwoordelijk
voor het bieden van ondersteuning bij dit meedoen.
• participatie vergroten
In de Wmo wordt van de gemeenten verwacht dat zij in
hun ondersteuningsbeleid aandacht besteden aan een aantal
in de wet genoemde onderwerpen. Er zijn 9 zogenaamde
prestatievelden benoemd. De gemeente wordt geacht op het
desbetreffende veld een “prestatie” te leveren. Hoe de
gemeente dat doet wordt aan de gemeente zelf overgelaten.

•
•

stimuleren actief
burgerschap
verbeteren sociale
samenhang

De Wmo nodigt burgers nadrukkelijk uit om meer betrokken te zijn bij de inrichting van de
maatschappelijke ondersteuning. In het voorjaar van 2008 is door de raad besloten een
Wmo-adviesraad vraagzijde, afgekort tot WAV, in te stellen. Die WAV werd op donderdag
15 januari 2009 geïnstalleerd.
Het is de bedoeling dat de WAV een actieve rol speelt in het beleid en de uitvoering van de
Wmo en zo een meerwaarde kan creëren ten opzichte van de situatie in het verleden. Deze
meerwaarde dient vooral tot uitdrukking te komen in een Wmo beleid dat in balans blijft en
voldoende samenhang kent.
Waar staat de WAV voor?
In het kort gezegd: mensen stimuleren tot meedoen, meedoen in de gemeenschap en
meedoen in de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Op de eerste plaats de burgers
stimuleren die dat op eigen kracht kunnen. Op de tweede plaats de burgers die dat niet
(helemaal) op eigen kracht kunnen, ondersteunen in de vraag naar zorg in de meest brede
betekenis van het woord. Daarbij kan o.a. een beroep gedaan worden op door de gemeente
te verstrekken voorzieningen.
Het eerste jaar van de WAV heeft vooral in het teken gestaan van opstarten,vormgeven en
het zich de Wmo eigen maken. De WAV ziet zich als het centrale aanspreekpunt voor alle
burgers van de gemeente, zowel voor de georganiseerden als voor de niet-georganiseerden.
Met nadruk is de WAV dat ook voor de mantelzorgers op het terrein van de Wmo. De WAV
heeft tot taak het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen
van het gemeentelijk Wmo beleid. Alle Wmo-beleidsstukken passeren de WAV, die daarop
een advies uitbrengt voordat het naar de raad gaat. Ook kan de WAV een ongevraagd
advies uitbrengen, bijvoorbeeld door te wijzen op knelpunten en daarvoor oplossingen aan te
dragen.
Daarvoor houdt de WAV voeling met andere organisaties die actief zijn op het gebied van
zorg en welzijn.
De WAV rekent het ook tot haar taak om de burgers in het algemeen te stimuleren tot
deelname aan de formuleren van Wmo-beleid op de verschillende deelterreinen.

De WAV bestaat uit negen leden en wordt
voorgezeten door een technisch voorzitter zonder
stemrecht. Voor elk prestatieveld zijn twee WAVleden verantwoordelijk.
De leden van de WAV zijn mensen die zichbetrokken
voelen bij het welzijn van de Valkenswaardse
samenleving. Zij zijn voor één of meerdere
prestatievelden binnen de Wmo
ervaringsdeskundige; zij hebben zitting zonder last
en ruggespraak.
.

De negen prestatievelden van de Wmo
1. leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten
2. preventieve ondersteuning van jeugdigen
en ouders
3. informatie, advies en klantondersteuning
4. mantelzorg en vrijwilligersbeleid
5. maatschappelijke deelname en zelfstandig functioneren van mensen met
een beperking
6. voorzieningen mensen met een
beperking
7. maatschappelijke opvang
8. openbare geestelijke gezondheidszorg
9. verslavingszorg

In 2009 hebben er 9 vergaderingen plaatsgevonden,
waarvan een viertal in het teken stond van
deskundigheidsbevordering. De vergaderingen
vonden alle plaats in het gemeentehuis
In het afgelopen jaar werd een belangrijk deel van
de beschikbare tijd ingeruimd om kennis te vergaren
over de inhoud en de bedoelingen van de Wmo.
Er werden twee adviezen uitgebracht. Te weten,
adviezen betreffende de Conceptverordening Wmo 2009 en Concept Wmo Meerjarenplan
2010-2013.
In de Wmo-verordening worden de werkwijze en de spelregels voor het verstrekken van
voorzieningen aan mensen met een chronische of tijdelijke handicap vastgelegd. Die
voorzieningen moeten helpen om in en buitenhuis de mensen in staat te stellen om hun
huishouding te regelen (onder het motto zo lang mogelijk in eigen huis) en deel te nemen
aan de gemeenschap. Huishoudelijke hulp en verstrekken van hulpmiddelen zijn daarvan
voorbeelden.
Het meerjarenplan schetst een vierjarenplan wat de invulling zal zijn van de Wmo in
Valkenswaard.
Onderhouden van contacten
De WAV onderhoudt externe contacten en woont ook regelmatig bijeenkomsten bij. In het
verslagjaar werd door een of meerdere leden van de WAV acte de présence gegeven op
diverse bijeenkomsten, waaronder:
 de uitwisselingsbijeenkomsten over de Wmo van Zorgbelang,
 conferentie Nieuwe Verhoudingen, Nieuwe uitdagingen van Paladijn,
 informatiebijeenkomst KBO belangenvereniging 50 plussers,
 debat Welzijn Nieuwe stijl Koepel Wmo-raden,
 studiebijeenkomst mantelzorg van Zuidzorg,
 werkveld- en klankbordgroepbijeenkomsten sportbeleid,
 opening Centrum voor Jeugd en Gezin,
 deskundigenpanel Movisie,
 informatiebijeenkomst Wijken met ’n accent,
 informatiebijeenkomst Stichting Werk en Inkomen.
Er werd ruime aandacht besteed aan de opzet van een communicatieplan, waarmee wordt
beoogd invulling te gegeven aan de opdracht voeling te houden met de achterban via
afstemming met de belangengroeperingen in Valkenswaard en de in Valkenswaard actieve
instellingen.

De Wmo adviesraad vraagzijde is volop in beweging en gaat ongetwijfeld een actief jaar
2010 tegemoet. De blik blijft naar buiten gericht en participatie van de burgers staat voorop.
Intensivering van de contacten met de georganiseerde achterban en de instellingen krijgt
een belangrijke plaats, wat de adviezen zeker ten goede zal komen.

De WAV hoopt en verwacht dat haar adviezen aan de gemeente ertoe leiden dat het
“meedoen” van alle burgers zo optimaal mogelijk zal zijn. Het adviesorgaan zal zich in 2010
zeker ook in het bijzonder richten op die groepen in onze samenleving, die dat niet op eigen
kracht kunnen. Door deze werkwijze hoopt de WAV een bijdrage te kunnen leveren aan een
kwalitatief goede en evenwichtige uitvoering van het gemeentelijke Wmo beleid.
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