Jaaroverzicht 2021 Wmo-raad.
In 2021 is de Wmo-raad 10 maal bij elkaar geweest, waarvan 7 maal digitaal via Teams, door
Corona
Data: 1 februari; 1 maart; 12 april; 3 mei; 7 juni; 5 juli; 6 september; 4 oktober; 1 november;
6 december.
De Wmo-raad bestaat uit 13 leden, een onafhankelijk voorzitter, een beleidsmedewerkster van de
gemeente als secretaris, en een notulist. Leden worden benoemd door het college.
De meeste leden zitten namens een achterban van een organisatie in de Wmo-raad, een paar leden op
basis van expertise. Vertegenwoordigd zijn KBO, Seniorenbelang, Stg. BOOG, Cliëntenraden SIUS en
Careaz. Expertise d.m.v. zorg en welzijn, participatie, inburgeren, mantelzorg, jongeren, vrijwilligers,
statushouders, mensen met een (verstandelijke) beperking.
De gemeente faciliteert de Wmo-raad middels het beschikbaar stellen van ruimte, toegang tot nodige
informatie en secretariële ondersteuning
De Wmo-adviesraad is na afscheid van een aantal leden (door persoonlijke redenen of omdat de
zittingstermijn er op zat) in 2021 aangevuld met nieuwe leden, o.a. middels een oproep in de krant,
ofwel door interne aanbeveling. Met allen is een gesprek geweest over motivatie, expertise en ervaring.
Tijdens de vergaderingen zijn diverse onderwerpen toegelicht door gemeentelijke ondersteuners of
externe deskundigen, waarbij de leden vragen kunnen stellen. Ook is met regelmaat de wethouder
aanwezig.

Op de agenda staan maandelijks vaste onderwerpen:
 Informatie vanuit de Koepels; waarvan één lid deze bijhoudt, de informatie doorstuurt en
bijeenkomsten bijwoont. Deze informatie en nieuwsbrieven bevatten achtergrondgegevens, links
naar sites voor verdere verdieping, aanbod van cursussen en deskundigheidsbevordering, e.d.
 Regionaal overleg Wmo-raden; informatiegegevens vanuit de regio, bijeenkomsten waar enkele
leden aanwezig waren. Ook verslagen worden toegestuurd.
 PR; wat en hoe te informeren naar b.v. pers en andere instanties.
De raad heeft een vaste vertegenwoordiging in het “Platform Zorg en Welzijn Oost Gelre”. In overleg
met dit platform is overeengekomen dat de notulen van deze bijeenkomsten ook naar de leden van de
Wmo-adviesraad gaan.
Er is regelmatig overleg met diverse organisaties en de cliëntenraad Participatiewet. Leden bezoeken
diverse bijeenkomsten en doen daarvan verslag. Er wordt gestreefd naar een overleg eens per half jaar
met de Cliëntenraad SDOA . Tevens is het mogelijk aan te sluiten bij diverse informatie- en
discussiesessies over invoeren of wijzigen van wetgeving, zoals b.v. de Omgevingswet.

Agenda-onderwerpen die in 2021 aan de orde waren:
 Reglementen/ verordeningen van de Wmo-raad behoefden aanpassing.
De verantwoordelijkheden op gebied van het sociale domein van de gemeente breidden steeds
verder uit. Denk aan Jeugdzorg, Participatie, Begeleiding, Inburgeren, Zorg en Welzijn,
Armoedeproblematiek, Toegankelijkheid, e.d. Ook de Wmo-raad werd meer gevraagd naar adviezen
op meer terreinen dan alleen Wmo. Een beoogde naamswijziging en een ander logo was o.a. een
gevolg om daarmee beter aan te sluiten bij de behoefte van de vraagstukken en de samenleving van
Oost Gelre.
 Inkoop Sociaal Domein Jeugd.
met minder aanbieders en lumpsum financiering.
 Inrichtingsplan Samen aan het Stuur.
Waarbij aanvraag van bijstand, het participatietraject en leerwerkbedrijf onder één dak worden
gebracht, en waarbij de gemeente de regie heeft.
 Projectplan brede aanpak dak- en thuislozen, een doorontwikkeling van beschermd wonen.
Voorbereiding op overgang verantwoordelijkheid en uitvoering van regiogemeente Doetinchem naar
de lokale gemeenten.
 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en Jeugd.
 Inburgering naar aanleiding van nieuw in te voeren wetgeving dat per 1-1-2022 ingaat.
 Aanbesteding ZOOV (en ZOOV-op-maat) en HaltetaxiRRReis.
Een maatregel door bezuinigingen bij de provincie, die de financiering afbouwt.
 Toekomst Mantelzorg.
Vit-hulpmantelzorg stopt, en mantelzorgondersteuning wordt overgeheveld naar de gemeente.
 Onderzoek Toegankelijkheid Groenlo, door studenten Saxion.
Over hoe het centrum van Groenlo o.a. rolstoeltoegankelijk is, en hoe problemen verholpen of
opgelost kunnen worden.
 Voortgang Nota Sociaal Domein.
Een tussenstand van de ontwikkelingen over o.a. overgewicht, sport en gezondheid, jongerenwerk,
leerroutes, dyslexie, beschermd wonen e.d.
 Normenkader HHM, hulp bij huishouden.
De toekenningen worden anders ingericht via een systeem van toegekende minuten qua grootte van
de woning, (on) mogelijkheden van de cliënt, samenstelling van het huishouden, aanwezigheid van
mantelzorgers, e.d. Uitgangspunt wordt ‘schoon en leefbaar huis’.
 Klanttevredenheidsonderzoek Jeugd.
Waarbij de respons laag was. De gemeente zoekt naar andere mogelijkheden van het afnemen van
het klanttevredenheidsonderzoek, onder andere door persoonlijke gesprekken.
 Scholing en deskundigheidsbevordering voor de leden (een ‘heisessie’ o.l.v. een coach).
 Welzijn op recept.
Een preventiemaatregel ter voorkoming van o.a. eenzaamheid.
 Het lokale sport- en beweegakkoord, inzet van een beweegmakelaar en sport- en cultuurcoaches.
 Het personeelstekort bij zorginstellingen, en de reactie van de gemeente daarop.
 Het formeren van interne werkgroepen ter voorbereiding en uitdiepen van diverse onderwerpen.
Expertise van leden kan een norm zijn om deel te nemen. Voorbereiding voor deze werkgroepen is
een werkgroep communicatie en visie/ missie.
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Adviezen die het college aan de Wmo-raad gevraagd heeft, en uitgebracht zijn:
-

Inkoop sociaal Domein.
Inrichtingsplan ‘Samen aan het Stuur’.
ZOOV-op-maat.
Mantelzorgondersteuning.
Normenkader HHM, hulp bij huishouden.

Ongevraagde adviezen die gegeven zijn:
- Geen.
Vooruitlopende op de verbreding van de Wmo raad naar sociale raad is ook het onderwerp
schuldhulpverlening reeds besproken. In de toekomst zal daar ook advies op uitgebracht worden.
Op de ongevraagde adviezen zijn er reeds punten genoemd die hieronder kunnen komen te vallen.
- Mede door de intensievere samenwerkingen van gemeenten in de Achterhoek vinden de eerste
vormingen van vraagstukken en daarmee gevraagde adviezen in een eerder stadium plaats. Ter
versterking van deze regionale afstemming zou het mogelijk de vraag kunnen zijn om op regionaal
niveau een sociale raad te hebben.
- Wel is geopperd om een advies uit te brengen als onderdeel van het armoedebeleid, over het
kunnen uitgeven van bepaalde voorzieningen voor volwassenen, die er wel voor kinderen zijn (zoals
tegemoetkoming voor sport, bibliotheek of internetabonnement).

3

