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Verslag vergadering van de Wmo-raad Gemeente Oldebroek 5 september 2013 
 
 
Aanwezigen: dhr. R. Scholten, dhr. A. van Galen, mw. W. Spijkerboer, mw. A. Spronk, dhr. G. 
Riezebos, dhr. J. Flipsen, dhr. R. Wienbelt, dhr. P. van Everloo, mw. G. Zielhuis, dhr. I. de Muijnck, 
mw. K. Slijkhuis en dhr. B. van Beek. 
 
Onder begeleiding van: mw. J. van Leur, Zorgbelang Gelderland 
 
Doel 
De samenwerkingsrelatie tussen de Wmo-raad en de gemeente onder de loep nemen. Stil staan bij de 
rollen en verwachtingen over en weer. Het komen tot concrete afspraken voor de toekomstige 
samenwerking. 

 
1. Aftrap 

Reint en Grytsje doen de aftrap van deze middag en hopen op een constructieve middag/avond. 
 
Jennifer meldt dat de ‘probleemstelling’ bij de gemeente Oldebroek zich bij meerdere Wmo-raden 
voordoet. Het is een soort van doorontwikkelingsvraag. 
 
De aanleiding is geweest een brief die de Wmo-raad heeft gestuurd naar de gemeente waarin zij 
haar zorgen uitspreekt over de voortgang in het Wmo-traject. 
 
Op 8 mei heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen enkele Wmo-raadsleden en wethouder De 
Muijnck. Deze bijeenkomst is vervolg om de samenwerking tussen de partijen te bespreken. 
 

2. Hernieuwde kennismaking 
Er volgt een korte voorstelronde waarin iedereen aangeeft hoelang hij/zij in de Wmo-raad zit en 
wat het prestatieveld is. 
Niemand zit namens een organisatie in de Wmo-raad, meer vanuit de betrokkenheid en kennis 
vanuit het eigen werkveld. 
 

 Drijfveren Kwaliteiten 

Corinne Mix van de personen en sfeer 
Betrokkenheid 

ICT-technisch sterk 
Schriftelijk sterk (analyseren, 
weergeven) 

Reint Betrokkenheid bij samenleving en 
woonplaats 
Schakel tussen gemeente en burgers 
Kennisuitwisseling tussen de Wmo-raad 
en vakgebied 

Gedrevenheid 
Overzicht en verbinden 

Arie Was: Sociaal gevoel iets te doen voor 
Oldebroek 
Nu: contentieus, afmaken 

Humor 
Betrouwbare partner 

Weynie Idealen en gedrevenheid vanuit 
medemens willen helpen 
Toekomstgericht, bouwen aan 

Brede interesse 

Alie Praktijkervaring inzetten vanuit 
betrokkenheid op kwetsbare burgers 

Materiedeskundige op vakgebied 
Drive: weten wat je wilt en volhouden 

Gerrit Inzetten van eigen kennis en ervaring 
(sport en ouderen) 

Organiseren 
Enthousiasmeren 

Peter Maatschappelijk bezig zijn 
Kennis uitzetten 
Wil helpen om goede zorg in Oldebroek te 
realiseren 

Laat zich niet van zijn doel afbrengen 
Progressief denken 

Ronald Achterban op de kaart zetten Kennis GGZ/ ervaringsdeskundige 
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Geluid van de achterban overbrengen 
Brugfunctie 

Kritisch – zet aan tot denken 

Jos Bijdrage te  leveren aan de verandering in 
de samenleving en meer te kijken naar 
het resultaat en het effect 

Helikopterview/ analyseren 
Vakkennis 
Doelgericht 

Grytsje Betrokkenheid naaste samenleving 
Betrokkenheid bij kwetsbaren 

Kennis van samenleving 
Betrokkenheid, effectiviteit 

 
Gemeenschappelijke factor is de sterke maatschappelijke betrokkenheid om deel te nemen aan 
de Wmo-raad. 
Movisie heeft een aantal kwaliteiten op een rij gezet die een Wmo-raad in zich zou moeten 
hebben (ideaal beeld). 
 
In deze Wmo-raad zijn de volgende punten sterk vertegenwoordigd: 
- signaliseren en analyseren 
- overtuigen (gedrevenheid en betrokkenheid) 
 
Missende factoren: 
- netwerken (achterban) 
- zelfreflectie 
- creativiteit 
- verbanden leggen 
 
 

3. Een dag uit het leven van een ambtenaar 
Grytsje geeft een kijkje in een werkdag van een beleidsmedewerker. Doel is om te laten zien met 
hoeveel invloeden, bazen, processen een beleidsmedewerker te maken hebben.  Hoe komt iets 
tot stand en waar loop je tegen aan. 
 
Er is een verschuiving geweest in de samenwerkingpartners van de gemeente. Hoe zit het met 
RNV-verband en hoe verloopt de H2O samenwerking. Gaat dit wel of niet door en in welke vorm. 
Dit proces heeft maandenlang in beslag genomen en veel onduidelijkheid en onzekerheid 
gegeven. 
 
In de beschrijving van het huidige proces wordt duidelijk dat sommige stukken tussen de planning 
doorfietsen. Dan komt het wel eens voor dat de Wmo-raad niet meer in een vroeg stadium er bij 
kan worden betrokken. Er wordt altijd de afweging gemaakt op welk moment in het proces kan de 
Wmo-raad worden betrokken. Het college heeft liever dat het advies klaarligt voordat het college 
een besluit neemt. 
 
Hoe wordt omgegaan met het advies van de Wmo-raad aan de gemeente? 
In de verordening wordt aangegeven wat de ‘ruimte’ is van de Wmo-raad. Het betreft het college 
voorzien van additioneel advies het gebied van de Wmo. Een gemeente is niet wettelijk verplicht 
om een Wmo-raad aan te stellen, maar wel om burgers en betrokkenen te raadplegen over het 
Wmo-beleid. De gemeente mag altijd gemotiveerd afwijken van het advies van de Wmo-raad. Het 
college zou in heroverweging kunnen treden op basis van het advies van de Wmo-raad. 
 
Een VNG-modelverordening ligt in veel gevallen aan de basis voor de lokale verordeningen in 
Oldebroek. Deze modelverordeningen zitten juridisch goed in elkaar. In de verordeningen wordt 
de Wmo-raad niet genoemd. Want de verordening gaat niet over de Wmo-raad. In de oplegger 
voor de gemeenteraad die wordt meegezonden met de verordening, kan de gemeente aangeven 
dat de Wmo-raad één van de gremia is geweest die heeft meegelezen, wat het advies van de 
Wmo-raad inhield en wat de gemeente heeft gedaan met de voorgestelde adviezen. 
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Wie presenteert de Wmo-raad? 
De gemaakte afspraak is nu dat de Wmo-raad zelf zorg draagt voor haar PR en communicatie, en 
dat de gemeente bereid is om hierin te faciliteren. O.a. door het beschikbaar stellen van ruimte op 
de gemeentelijke website en de gemeentepagina in de lokale krant. 
In de stukken wordt de Wmo-raad an sich niet genoemd. Aan een notitie ligt altijd het besluit als 
oplegger en daar wordt het advies van de Wmo-raad in opgenomen. 
 
Er wordt afgesproken dat de Wmo-raad een besluitvormingslijst ontvangt van de gemeente, 
wanneer wordt wat in de tijd behandeld. 
 

4. Terugblik op afgelopen jaar 
Hier is niet expliciet aandacht aan gegeven. Zit hier en daar in verweven. 
 

5. De plek van de Wmo-raad (rollen en posities) 
Movisie heeft 7 doelen geschreven t.a.v. de rol en positie van de Wmo-raad 
1. Vroeg meedenken in beleid 
2. Participeren bevorderen 
3. Realiseren van civil society 
4. Brug vormen tussen burgers en gemeente 
5. Inbreng brede groep burgers garanderen 
6. Frisse, creatieve en kritische inbreng van burgers leveren 
7. Achteraf toetsen van beleid 
 
Top 3 Wmo-raad 
- Vroeg meedenken in beleid 
- Brug vormen tussen burgers en gemeente 
- Participeren bevorderen 
 
Top 3 Gemeente 
- Vroeg meedenken in beleid 
- Realiseren van civil society 
- Inbreng brede groep burgers garanderen 
 
Wat is nu het stadium van vroeg meedenken in beleid? 
Een vastgesteld beleid is gebaseerd op het behalen van een bepaald resultaat. In de fase waarin 
de uitgangspunten worden geformuleerd wat je als gemeente gerealiseerd wilt hebben, daar wil 
de Wmo-raad graag bij worden betrokken. Op het moment dat de notitie wordt voorgelegd ter 
besluitvorming kan worden getoetst of de uitgangspunten terugkomen en dat het gaat leiden naar 
het gewenste resultaat. 
 
Mogelijkheden om kadervormend mee te denken: de gemeente heeft aangegeven dat ze geen 
behoefte heeft aan een informeel brainstormoverleg tussen de ambtenaar en een delegatie van 
de Wmo-raad aan het begin van de beleidsvorming. Daar is geen tijd voor om dit structureel te 
organiseren. Bovendien prefereert de gemeente dat de inbreng van de Wmo-raad een formele 
status blijft behouden. 
 
- Projectgroep/werkgroep 
- Brede bijeenkomst (brede brainstorm) 
- Selectie van thema’s (wat komt de komende periode op de agenda van de gemeenteraad) 
- Raadsagenda 
- Via RNV 
 
De Wmo-raad kan een selectie maken uit de thema’s van de raadsagenda waarvan zij wenst om 
meer in te worden betrokken. Een soort van (meer)jaar(en) agenda. 
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6. Wat is nodig en wat zijn de wensen? (verwachtingen) 
Wat heeft de Wmo-raad nodig om deze rol te kunnen vervullen? 
- Gecoördineerd traject behandelvoorstel (formats verkrijgbaar via Zorgbelang) 
- Handboek Wmo-raad maken 
- Contactpersoon aanstellen voor communicatie met gemeente (pr/communicatie) 
- Voorbereidende taak portefeuillehouders (stuurt de reactie via secretariaat naar de gemeente) 
 
Wat is de handelslijn van de gemeente? 
- In zo’n vroeg mogelijk stadium de Wmo-raad betrekken bij de notities 
- De gemeente kan gevraagd worden om een toelichting (verloopt via Grytsje) 
 
Het contact met de burger (doel 2 van de Wmo-raad en doel 3 van de gemeente) blijkt uiteindelijk 
een gedeelde wens te zijn van de Wmo-raad en de gemeente. Waar het om gaat is: ambassadeur 
zijn van de Wmo, voeding krijgen en voeding geven ten aanzien van het beleid. Dat is iets anders 
dan achterbanvertegenwoordiging, of het opkomen voor individuele belangen. Het kan zinnig zijn 
om te zijner tijd de verordening van de Wmo-raad hierop aan te passen. Deze manier van werken 
is nog relatief nieuw voor de Wmo-raad, maar heeft zeker haar interesse. Afspraak: 2 of 3 mensen 
uit de Wmo-raad ontwikkelen een voorstel voor het werken met burgers en achterban. 
 
Er is gesproken over de waardering van de Wmo-raad door de gemeente. De Wmo-raad uit de 
behoefte dat deze waardering meer voelbaar wordt voor haar leden. Dit hoeft niet per definitie een 
financiële waardering te zijn. Een aanknopingspunt kan het vrijwilligersbeleid zijn dat de gemeente 
hanteert, bijvoorbeeld richting ook andere commissies. Denk bijvoorbeeld aan kerstattenties, een 
jaarlijks etentje, kaartje bij verjaardagen of bijzondere gelegenheden enz. Grytsje zegt toe 
hiernaar te kijken. De ruimte voor financiële waardering (vacatiegelden) blijft echter beperkt. 
 

7. Hoe verder: concrete afspraken 
Dit agendapunt gaat erom de thans lopende afspraken die de Wmo-raad en de gemeente dienen 
af te hechten. Zodat deze duidelijk zijn en daarmee niet meer verstorend kunnen werken in de 
samenwerkingsrelatie. Deze punten zijn gehaald uit de mail- en briefwisselingen van het 
afgelopen jaar tussen gemeente en Wmo-raad, alsmede op de gesprekken met Zorgbelang 
Gelderland. 
 

 Niet 
meer 
relevant 

Afge-
handeld 

Oppakken hoe/wie 

CC in mails naar externen  V  

Contact achterban   2-3 mensen voorstel maken hoe aan 
te pakken  Wmo-raad 

Pers lucht van de situatie V   

Financiële waardering   Agendapunt  Wmo-raad 

Ipads   Volgt formeel antwoord  
Gemeente 

Uitbreiding ambt. ondersteuning   Nieuwe verordening Wmo-raad  
voorstel Wmo-raad 

Gezam. vergaderen Cie. SL V   

Wethouder bij vergadering Wmo   2 x per jaar inplannen  Grytsje 

Formeel afronden stukken vanuit de 
Wmo-raad 

  Format adviesaanvraag uitbreiden 
 Grytsje 

Routing om zorgen Wmo-raad te 
delen 

  Grytsje is aanspreekpunt via 
secretaris 

Continuïteit personeel V  Is een gegeven. Problemen bij 
uitwerking vroeg melden 

Overige denktanks  V Bekijken of de Wmo-raad kan/moet 
worden betrokken 
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Adviezen op schrift   Adviezen van Wmo-raad plaatsen in 
format en communiceren naar 
gemeente. 
Worden aangehecht als additioneel 
advies bij voorstellen richting te 
raad. 

 
Inhoudelijke thema’s die nu ter behandeling liggen zijn: 
- Begeleiding (Pilot) 
- Kanteling 
- PGB 
- Visie “Oldebroek voor Mekaar” 
- Wmo-loket 
- Verordening en beleidsplan 
 
De Wmo-raad heeft intern een verdeling gemaakt op basis van de prestatievelden. Er zijn echter 
ook taken die er dwars doorheen lopen, denk aan: 
- Pr/communicatie 
- Financiën 
- Secretariaatswerk 
- Etc. 
 
Er liggen nu een aantal ter advisering voor bij de Wmo-raad. O.a. de verordening en het 
beleidsplan. Het is nu aan de Wmo-raad om te besluiten of ze haar werkzaamheden gaat 
oppakken of niet. Dit besluit kan de Wmo-raad nog niet nemen, omdat niet iedereen kennis heeft 
genomen van de uitkomsten van het gesprek dat op 8 mei heeft plaats gevonden tussen de 
gemeente en een delegatie van de Wmo-raad. De gemeente geeft aan wel door te moeten gaan 
op de inhoudelijke thema’s en dat ze graag advies van de Wmo-raad ontvangt. De Wmo-raad 
besluit hierop een extra vergaderdatum te plannen op korte termijn. Hiervoor worden na de 
afronding van de avond de agenda’s getrokken. 
 

8. Afsluiting 
De bijeenkomst wordt afgesloten om 21.30  uur. 


