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AFKORTINGEN
AWBZ
B&W
CR-WIZ
DB
KBO
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WMO
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-

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Burgemeester en Wethouders
Cliëntenraad Werk Inkomen en Zorg
Dagelijks Bestuur (van de WMO-Raad Veldhoven)
Katholieke Bond van Ouderen
Philips Vereniging van Gepensioneerden in Eindhoven (e.o.)
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven
Vrijwillige ThuisZorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet werk en bijstand
Wet werken naar vermogen
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Voorwoord
In dit jaarverslag van de WMO-Raad Veldhoven staat wat er in het afgelopen
jaar door de raad is gedaan. Het is een verantwoording naar de gemeente en
haar burgers.
Maar naast terugblikken moeten we ook vooruit kijken naar de ontwikkelingen in
2012, om zodoende alert te wezen, en onze activiteiten en handelwijze daarop af
te stemmen.
Het jaarverslag is kort gehouden en daardoor geen beletsel om het te lezen.
Doordat het een beknopt document is, is een samenvatting overbodig en dus
weggelaten.
Waar in dit document gesproken wordt over WMO-Raad wordt bedoeld : WMORaad Veldhoven.
Meer informatie over de WMO-Raad kunt U vinden op onze website :

www.wmoraadveldhoven.nl
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Samenstelling WMO-Raad Veldhoven
De WMO-Raad bestaat per 31-12-2011 uit de volgende leden :











Hr. G. de Wilt, voorzitter (KBO)
Mw. H. van den Berge-Springer, vice voorzitter
Hr. R. Cramer, secretaris
Hr. A.C. Smaal, penningmeester (PGVE en Seniorenraad)
Mw. M. Kruik-Leppers, website redacteur
Hr. R. den Hollander, adviseur
Hr. A. Moedig (CR-WIZ en SPGV)
Hr. B. Waaijer (SWOVE-VTZ)
Hr. A. Michielsen (Wijkplatforms)
Hr. C. Adams (Cliëntenraad-Severinus)

Technisch website beheerder : Hr. J. Vaane
De organisaties die tussen haakjes achter een naam staan geven aan dat die
persoon deze organisatie vertegenwoordigt.
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Terugblik op 2011
2011 was voor de WMO-Raad een jaar van veranderingen.
Veranderingen op organisatorisch vlak :
 Samenstelling van de Wmo-Raad (2 leden gingen en twee leden kwamen)
 Nieuwe website provider en nieuwe website (uit kosten overweging)
Veranderingen op adviseringsvlak :
 Samenhang van gemeentelijke nota’s
De gemeente heeft besloten slechts een beperkt aantal nota’s als
kadernota uit te brengen. Deze nota’s moeten worden goedgekeurd door
de gemeenteraad. De kadernota is een “paraplu-nota” waaraan
uitwerkingsnotities
hangen.
Uitwerkingsnotities
behoeven
geen
goedkeuring(vooraf) van de gemeenteraad.
 Gemeentelijke overlegstructuren (zie Vooruitblik op 2012)
 Onzekerheid over projecten (Participatieplein)
 Invoering van de Kantelings gedachte (zie Vooruitblik op 2012)
 De te verwachten (opeen-)stapeling van kosten en eigen bijdragen (zie
Vooruitblik op 2012)
 Transitie in de jeugdzorg
 Overheveling van AWBZ begeleiding naar de Wmo (zie Vooruitblik op
2012)
Ondanks en mede door deze turbulentie veroorzakende aspecten heeft de WMORaad hard gewerkt.
De WMO-Raad heeft de volgende nota’s bestudeerd en adviezen gegeven :
 De Kadernota Maatschappelijke Structuur.
 De Kadernota Maatschappelijke Participatie.
 Uitwerkingsnotitie Zorg voor Kwetsbaren
De WMO-Raad heeft verder :
 Een nieuwe website provider gezocht, die tegen lagere kosten beter
aansloot bij onze wens om de website ook te gebruiken als elektronisch
archief.
 De nieuwe website ingericht. Deze bestaat in feite uit twee delen. Eén voor
de burger van Veldhoven en één voor de leden van de WMO-Raad. Elk
geoptimaliseerd voor de betreffende doelgroep.
 De bezuinigingsmaatregelen met betrekking tot de Wmo beoordeeld en
waar nodig en mogelijk omgebogen.
 De daaruit volgende Verordening Wmo voorzieningen en het Besluit
daartoe bestudeerd en van adviezen voorzien.
 Anticiperend op de klacht van de wethouder dat ze met zoveel raden en
organisaties moet praten, heeft de WMO-Raad proactief een voorstel
uitgewerkt, dat daaraan tegemoet komt en tevens de taken verdeelt
tussen enerzijds de WMO-Raad en anderzijds adviesraden en organisaties
die zich met deelstukken van de Wmo bezighouden.
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 Overlegd met beleidsambtenaren over hun werkplan 2011 en de ophanden
zijnde ontwikkelingen.
 Overleg gevoerd over nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor kwetsbaren
 De gemeentelijke documenten over de Evaluatie Wmo 2010 bestudeerd en
daarover geadviseerd
 De gemeente meegedeeld dat de WMO-Raad van oordeel is dat SWOVE
meer een zorgorganisatie is, actief in het voortraject van de WMO, dan
een welzijns organisatie die ouderen "vermaakt" en daarom niet thuis
hoort in de categorie die maximaal gekort wordt op haar subsidie.
 Deelgenomen aan overleg Klankbordgroep Informele Zorg
 De plaatselijke politiek opgeroepen tot solidariteit ten aanzien van hen die
door de gemeentelijke bezuiniging op de Wmo in de knel dreigen te
komen.
Daartoe heeft de WMO-Raad veelvuldig vergaderd:
 Als voltallige raad
 Als dagelijks bestuur
 In werkgroepen
Tevens heeft de WMO-Raad overleg gevoerd met :
 De wethouder Wmo
 Beleidsmedewerkers
 CR-WIZ en de SPGV
De WMO-raad heeft zijn kennis uitgebreid door :
 Zich te laten voorlichten door sprekers uit te nodigen
 Workshops te bezoeken
 Een werkbezoek te brengen aan een beschermde woonvorm van de GGzE
 Overleg te voeren met - en zich te laten informeren door
vertegenwoordigers van gezondheidscentra
 Overleg te voeren met andere WMO-raden van de Kempen.
De WMO-Raad heeft de burger van Veldhoven geïnformeerd door middel van :
 Berichtgeving op de website
 Artikeltjes in de Ahrenberger:
o Oproep tot solidariteit
o De Wijkzuster
o SWOVE geen welzijnsorganisatie maar zorgorganisatie
o Zorg om mantelzorger
o De WMO kanteling
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VOORUITBLIK op 2012
In het voorwoord is gesproken over nieuwe ontwikkelingen. Omdat deze
belangrijk zijn voor ons werk in de komende jaren, gaan we in op een aantal
hiervan.

Kantelingsgedachte
Er is door de overheid, in het kader van de Wmo, een nieuw begrip
geïntroduceerd : DE KANTELING. Dit houdt in een :
 KANTELING in denken bij de indicatieambtenaar, die van regeluitvoerder
hulpverlener moet worden
 KANTELING in denken bij de zorgvrager, die nu eerst bij zichzelf en
zijn/haar omgeving te rade moet gaan voor het oplossen zijn/haar
problemen, voordat de gemeente voorzieningen of diensten verstrekt.
 KANTELING in denken en mentaliteit bij de Veldhovense burger, op wie
een sterker beroep gedaan zal worden zorg te verlenen aan mensen in zijn
omgeving.
Daarbij moet wel blijven gelden dat :
In Veldhoven iedereen mee telt, iedereen mee doet en iedereen
bijdraagt.
Iedereen telt mee, ongeacht leeftijd, sekse, beperkingen of inkomen.
Iedereen doet mee, het ultieme doel van de Wmo. En wie daar moeite mee
heeft moet geholpen worden.
Iedereen draagt bij, waarbij :
 de zorgvrager wellicht een deel van de zorgkosten zelf moet dragen.
 de gemeenschap, waarvan iedere burger zich bewust moet worden van
zijn sociale taak ten opzichte van hulpbehoevenden in zijn omgeving.
 iedereen bij draagt naar vermogen en de sterkste schouders de zwaarste
lasten dragen.
SOLIDARITEIT is het sleutelwoord. Die moet gedragen en waargemaakt worden
door de plaatselijke politici, de ambtelijke beleidsmakers, maar ook door de
Veldhovense burger.

Stapeling
De bezuinigingen op landelijk (wetgevings)niveau hebben voor sommige groepen
burgers geleid tot een aanzienlijke daling van hun inkomen.
Daarnaast zijn de uitgaven en eigen bijdragen in de ziektekosten verzekering
gestegen
De bezuinigingen op lokaal niveau hebben geleid tot instelling of verhoging van
eigen bijdragen.
Afzonderlijk gezien zijn deze maatregelen te begrijpen en helaas nodig, maar
wanneer medeburgers getroffen worden door een opeenstapeling van deze
maatregelen kunnen zij in financiële problemen komen.
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Daardoor dreigen ze niet meer mee te kunnen doen, hetgeen in strijd is met
de eerder genoemde doelstelling :
In Veldhoven iedereen mee telt, iedereen mee doet en iedereen
bijdraagt.
De WMO-Raad is van mening, dat deze doelstelling gehandhaafd moet blijven en
er dus bijzondere maatregelen nodig zijn voor de bedoelde groep. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een inkomensafhankelijke maximale eigen
cumulatieve bijdrage.
Dit principe wordt reeds gehanteerd voor verpleeghulp en hulp in de
huishouding. Een uitbouwing hiervan is naar onze mening mogelijk.
De financiering hiervan hangt af van de bereidheid van de politieke partijen die
solidariteit vorm te geven.

AWBZ transitie naar Wmo
In het vorige jaar is er al een taak door de AWBZ afgestoten, namelijk de
begeleiding van de groep mensen die een niet-zware vorm van begeleiding nodig
hebben.
Aangezien een deel daarvan daardoor in moeilijkheden kwam moest de Wmo
bijspringen.
Bij een nog verdere uitkleding van de AWBZ zal de Wmo er mogelijk nog meer
taken bij krijgen.
Het is zaak om deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan nauwlettend te
volgen en waar nodig passend beleid op te (laten)stellen.
De WMO-Raad ziet dit als een van de belangrijke taken in het komende jaar.

Overlegstructuur en participatie bij beleidsvorming
De wethouder heeft aangegeven dat ze naar een andere overlegstructuur wil
gaan, om de veelheid van vergaderingen te beperken en mogelijk efficiënter te
kunnen werken.
In dat kader hebben wij een document opgesteld met de volgende ambities :
 De werkdruk van de gemeente (Wethouder en beleidsambtenaren) te
verlichten
 De taken en werk van de WMO-Raad en andere adviesraden (die nu een
overlap vertonen te herverdelen, zodat elke raad zich beter kan toeleggen
op zaken waar ze goed in zijn.
 De participatie bij de beleidsvorming efficiënter te laten verlopen door
eerdere deelname van de WMO-Raad in het beoordeling/advies traject.
Helaas hebben de wethouder en de andere adviesraden hier niet mee ingestemd.
Wel heeft de gemeente het idee van een vroegtijdige inbreng bij de uitwerking
van het beleid overgenomen. Daarbij betrekt ze behalve de WMO-Raad ook
andere raden en instellingen. Zo wordt de inhoud van de uitwerkingsnota
Informele Zorg door een werkgroep uit de Klankbordgroep mede bepaald. Via
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deze werkgroep doet de WMO-Raad mee en kan daarmee zijn wens om
vroegtijdig ingeschakeld te worden realiseren.
Los daarvan houdt de WMO-Raad het recht om aan het eind van het traject een
advies daarover te geven.
Ook in andere beleidstrajecten zoals Veldhoven Vernieuwend Vitaal zal op een
soortgelijke wijze de inbreng door de WMO-Raad mogelijk zijn.
Ook bij gemeentelijke informatieve bijeenkomsten zullen we samen met leden
van andere organisaties worden voorgelicht. Daar is niets tegen. Het is echter
niet de bedoeling dat op die bijeenkomsten ook besluitvorming plaats zal vinden.

Inzet van WWB-ers bij zorgtaken
Om de WWB en de Wmo betaalbaar te houden en tevens gevolg te geven aan de
Wwnv (Wet werken naar vermogen), wil de gemeente WW-ers en andere
uitkeringsgerechtigden inzetten voor taken in de Wmo. Gedacht wordt onder
andere aan de eenzaamheidsbestrijding.
De WMO-Raad staat daar in principe wel achter , maar vindt dat er goed gekeken
moet worden of de persoon in kwestie daarvoor geschikt is en hem/haar voor die
taak moet scholen en in het begin moet begeleiden.
De WMO-Raad wil er op toezien dat dat goed gebeurt.

Politieke besluitvorming rond Wmo
Door de extra landelijke bezuinigingen aangaande de Wmo, die zijn doorwerking
kunnen hebben op de plaatselijke besluitvorming, is het zaak zowel op landelijk
als lokaal niveau contact met de politici te zoeken. Knelpunten moeten worden
aangekaart en onze standpunten moeten we toelichten.

