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Algemeen
De Wmo-adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd 

advies aan het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Renkum over het beleid en de 

uitvoering daarvan voor het sociaal domein in de ge-

meente Renkum. Zij hoort en vertaalt geluiden uit de 

samenleving en gaat na of het (Wmo- en/of Jeugd)be-

leid de wijken/(dorps)gemeenschappen ondersteunt 

en versterkt. Op deze manier draagt de adviesraad bij 

aan een invulling van de maatschappij waarin men-

sen verantwoordelijk zijn voor zichzelf, zich geborgen 

voelen en ook verantwoordelijkheid voor elkaar kun-

nen nemen. De Wmo-adviesraad maakt zich in het 

bijzonder hard voor mensen voor wie het nemen van 

eigen verantwoordelijkheid moeilijk is.

De Wmo-adviesraad beoogt met haar adviezen een 

zodanige impact te hebben op het gemeentelijk be-

leid, dat iedereen (met of zonder beperking) volwaar-

dig kan participeren in de samenleving. Er moeten 

adequate ondersteuning en voorzieningen zijn met 

het oog op een goede kwaliteit van leven voor ieder-

een.

Samenstelling Wmo-adviesraad
De Wmo-adviesraad is een onafhankelijk adviesor-

gaan. De adviesraad heeft twaalf leden die door het 

college van burgemeester en wethouders benoemd 

worden. De leden zijn actieve en betrokken inwoners 

uit de verschillende dorpen van de gemeente Ren-

kum. Zij beschikken over een diversiteit aan kennis, 

zijn ervaringsdeskundig en staan in contact met de 

inwoners en lokale (belangen)organisaties.

Uit haar midden benoemt de Wmo-adviesraad een 

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend 

voorzitter/penningmeester. Zij vormen het dage-

lijks bestuur van de Wmo-adviesraad. In 2015 werd 

de functie van voorzitter vervuld door mevrouw W. 

(Wietske) Schoenmaker. De heer P.J.C. (Paul) Brons 

vervulde de functie van plaatsvervangend voorzitter/

penningmeester. De functie van secretaris is aan het 

eind van het verslagjaar overgegaan van de heer W.J. 

(Willem Jan) Nuismer naar mevrouw M.S. (Manon) 

Wijnhout. 

Begin 2015 zijn de heer T.P. (Taro) Eekhoutte en me-

vrouw F.C.A.M. (Francine) Stevens-van der Wal herbe-

noemd voor een periode van vier jaar. In de tweede 

helft van 2015 ontstonden binnen de Wmo-advies-

raad twee vacatures in verband met het tussentijds 

vertrek van de heren T.P. (Taro) Eekhoutte en W.J. 

(Willem Jan) Nuismer. Daarom heeft eind 2015 een 

‘sollicitatieronde’ plaatsgevonden.

Eind 2015 was dit de samenstelling van de Wmo-ad-

viesraad:

Dagelijks bestuur:

•	 Mevrouw	 W.	 (Wietske)	 Schoenmaker,	 voorzitter	

(Oosterbeek)

•	 De	heer	P.	(Paul)	J.C.	Brons,	plaatsvervangend	voor-

zitter/penningmeester (Oosterbeek)

•	 Mevrouw	M.S.	(Manon)	Wijnhout,	secretaris	(Oos-

terbeek)

Leden:

•	 De	heer	J.P.M.	(Jan)	Appelman	(Heelsum)

•	 Mevrouw	E.J.	(Eveline)	Bolt	(Oosterbeek)

•	 De	heer	T.B.	(Teije)	Koning	(Heveadorp)

•	 De	heer	F.H.	(Fedde)	Makkinga	(Oosterbeek)

•	 Mevrouw	F.C.A.M.	(Francine)	Stevens-van	der	Wal	

(Wolfheze)

•	 Mevrouw	J.G.	(José)	Bos	(Renkum)

•	 De	heer	G.A.	(Ton)	van	de	Kraats	(Doorwerth)

Openbare vergaderingen
In het verslagjaar heeft de Wmo-adviesraad tien keer 

vergaderd op het gemeentehuis in Oosterbeek. Deze 

vergaderingen vonden maandelijks plaats. De verga-

deringen waren openbaar. Iedereen kon de vergade-

ringen bijwonen en alle inwoners uit de gemeente 

Renkum konden gebruik maken van het inspreek-

recht.	Van	dit	recht	is	in	het	verslagjaar	één	keer	ge-

bruik gemaakt.

De agenda en de stukken van de vergadering lagen 

ter inzage bij de informatiebalie van het gemeente-

huis. Voor gemeenteraadsleden lagen de stukken ook 

ter inzage in het fractiehuis. De vergaderingen wer-

den	ook	aangekondigd	in	de	Hoog	en	Laag	en	op	de	

website van de gemeente Renkum. 

Besloten vergaderingen en andere interne 
bijeenkomsten
In 2015 waren er drie besloten vergaderingen over 

het eigen functioneren van de Wmo-adviesraad. Na 

één	van	deze	vergaderingen	is	ook	afscheid	genomen	

van de heer T.P. (Taro) Eekhoutte. Dit afscheid is met-

een gebruikt voor groepsbinding.

Daarnaast was er op 17 maart 2015 een studiebijeen-

komst over de werkwijze van de Wmo-adviesraad in 

relatie tot (beleids)ontwikkelingen in het sociaal do-
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mein. Op basis hiervan heeft de Wmo-adviesraad drie 

speerpunten benoemd om extra aandacht voor te 

hebben/te vragen bij de gemeente:

•	 Sociaal	Loket

•	 Hulp	bij	het	huishouden	2016

•	 Jeugdzorg

In drie werkgroepen zijn informatieve vragen be-

dacht voor de gemeente. De Wmo-adviesraad wilde 

graag informatie over de nadere invulling van de vast-

gestelde (globale) beleidskaders. Met die informatie 

kan de adviesraad blijven meedenken met het college 

en haar netwerk en de contacten inzetten, om zo 

gezamenlijk tot beter beleid en betere uitvoering te 

komen.	Helaas	ontstond	over	de	gekozen	werkwijze	

een verschil van mening met de wethouder, dat nog 

niet is overbrugd.

Samenwerking met de gemeente, onder-
steuning en facilitering
De leden van de Wmo-adviesraad worden benoemd 

door het college van burgemeester en wethouders. 

De Wmo-adviesraad werkt volgens de Regeling Ad-

viesraad Wet maatschappelijke ondersteuning. De 

Wmo-adviesraad probeert steeds proactief te werk te 

gaan en al in een zo vroeg mogelijk stadium bij nieuw 

beleid betrokken te zijn/worden.

De agenda van de vergaderingen van de Wmo-ad-

viesraad werd steeds voorbereid in een voorberei-

dingsoverleg. De beleidsambtenaar Wmo, de ambte-

lijk secretaris en de leden van het dagelijks bestuur 

van de Wmo-adviesraad waren daarbij aanwezig.

De	wethouder	H.	(Hermine)	van	de	Berg-Van	Zijl	was	

als coördinerend wethouder Wmo in principe aanwe-

zig aan het begin van elke vergadering van de Wmo-

adviesraad. Zij was er voor mededelingen en het 

beantwoorden van vragen, en desgewenst ook bij 

meningsvormende beleidsdiscussies. Zij was niet bij 

de behandeling van de adviesaanvragen aanwezig.

Collega-wethouder W. (Wendy) Ruwhof was in de 

vergadering van juni 2015 aanwezig om kennis te ma-

ken met de adviesraad en in verband met de bespre-

king van de het onderwerp ‘onderhoud van wegen en 

herinrichtingsplannen in relatie tot de Wmo’.

De adviesaanvragen van de gemeente besprak de 

Wmo-adviesraad in de openbare vergaderingen. De 

betrokken beleidsambtenaar was in principe steeds 

bij de behandeling aanwezig.

De Wmo-adviesraad wordt ondersteund door een 

ambtelijk	 secretaris,	 mevrouw	 G.	 (Gerda)	 Rijneveld.	

Zij is in dienst van de gemeente. De Wmo-adviesraad 

heeft hiermee een duidelijk en vast aanspreekpunt 

binnen	 de	 gemeentelijke	 organisatie.	 Hierdoor	 ver-

loopt ook de wederzijdse informatievoorziening po-

sitief. Adviezen kunnen zo op een goede wijze tot 

stand komen en op het gewenste moment verstrekt 

worden, hoewel het soms lastig was om de procedu-

res van de gemeente en die van de Wmo-adviesraad 

goed op elkaar af te stemmen. Maar door een posi-

tieve en respectvolle opstelling van alle partijen is dit 

steeds gelukt.

De ambtelijk secretaris van de Wmo-adviesraad is ook 

ambtelijk secretaris van de Adviesraad Participatie-

wet.	Hierdoor	zijn	naast	praktische	voordelen	ook	de	

inhoudelijke afstemming en stroomlijning tussen de 

beide adviesraden onderling en tussen de adviesra-

den en de gemeente geborgd. 

De Wmo-adviesraad kan aanspraak maken op een 

budget van de gemeente Renkum om haar taken uit 

te voeren. De leden van de Wmo-adviesraad krijgen 

een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. 

In 2015 is de Wmo-adviesraad binnen het budget ge-

bleven.

Adviesraden/cliëntenparticipatie binnen 
het sociaal domein in de gemeente Renkum
In 2014 zijn diverse gesprekken geweest over de ge-

wenste toekomstige rol en positie van de adviesraden 

binnen het sociaal domein. Bij die gesprekken waren 

vertegenwoordigers van de gemeente en de Wmo-

adviesraad, de WWB-adviesraad, de Wsw-raad en de 

Jongerenadviesraad in oprichting.

Mede op basis daarvan besloot de gemeente om per 

1 januari 2015 de bestaande adviesstructuur zoveel 

mogelijk in stand te houden:

•	 De	Adviesraad	Participatiewet	richt	zich	op	de	Par-

ticipatiewet (uitgebreid met de huidige doelgroep 

Wsw en gedeelte Wajong)

•	 De	Wmo-adviesraad	adviseert	over	de	(gewijzigde)	

Wmo en de Jeugdwet (nieuw).

Daarnaast is een Jongerenraad opgericht die door de 

gemeente ook om (aanvullend) advies gevraagd kan 

worden. 

Het	 college	heeft	aangekondigd	eind	2015	 te	bekij-

ken of het nodig is om deze adviesstructuur nog aan 

te passen. Bij het opstellen van het jaarverslag was 

hierover nog niets bekend.

2



Samenwerking en afstemming met de Ad-
viesraad Participatiewet, de Jongerenraad 
en het gezamenlijk bestuurlijk overleg met 
het College van B&W
Het	adviesterrein	van	de	Wmo-adviesraad	en	Advies-

raad Participatiewet overlapt inhoudelijk gedeelte-

lijk. Daarom is afstemming gewenst. De gezamenlijk 

ambtelijk secretaris coördineert het onderling con-

tact. De adviesraden wisselen verslagen van de ver-

gaderingen uit. Waar nodig brengen ze gezamenlijke 

adviezen uit.

In 2015 hebben de Wmo-adviesraad en de Advies-

raad Participatiewet geen gezamenlijke adviezen 

uitgebracht. De beide adviesraden hebben wel af-

zonderlijk adviezen uitgebracht over gelijke advies-

aanvragen.	Het	gaat	om	de	adviesaanvragen	over	de	

Beleidsregels en nadere regels Participatiewet, Uit-

voeringsnotitie Participatiewet, onderdeel arbeids-

marktondersteuning,	Kadernota	Sociaal	Domein	 (de	

transformatie). Verder heeft de Wmo-adviesraad bij 

het college aangegeven dat zij zich aansluit bij het 

advies van de Adviesraad Participatieraad over de Be-

leidsregels Bijzondere bijstand. Dit gold ook voor het 

advies	over	de	Verordening	GelrePas.

Aan het begin van 2015 was er een kennismaking tus-

sen de leden van het dagelijks bestuur van de Wmo-

adviesraad, de Adviesraad Participatieraad en de Jon-

gerenraad. Met de Jongerenraad worden inmiddels 

ook de agenda´s en verslagen van de vergaderingen 

uitgewisseld.

Er is in 2015 geen formeel jaarlijks bestuurlijk afstem-

mingsoverleg geweest tussen de Wmo-adviesraad, de 

Adviesraad	Participatieraad	en	het	college.	Het	stre-

ven	is	dat	dit	afstemmingsoverleg	begin	2016	plaats-

vindt.

In december nodigde de gemeente de adviesraden 

uit voor een gemeenteraadsbijeenkomst over de 

(door)ontwikkeling van het sociaal domein.

Contacten met inwoners en overige contacten 
Om goede adviezen te kunnen geven, onderhouden 

de leden van de Wmo-adviesraad veel contacten bin-

nen en buiten de gemeente en bezoeken ze relevante 

inhoudelijke bijeenkomsten. Daarnaast onderhoudt 

de Wmo-adviesraad contact met andere adviesraden 

in	de	regio,	Zorgbelang	Gelderland	en	is	ze	aangeslo-

ten	bij	de	Koepel	Wmo-raden.	Ook	in	dit	kader	zijn	in	

het verslagjaar diverse bijeenkomsten bezocht. 

Tijdens de vergaderingen nodigt de Wmo-adviesraad 

– als de agenda het toelaat – vertegenwoordigers van 

organisaties uit die actief zijn op het gebied van de 

Wmo en/of de Jeugdwet, om een presentatie te ge-

ven over hun werkzaamheden. In 2015 waren dit:

•	 Mevrouw	T.	(Tineke)	de	Rijk,	vrijwillig	ouderenadvi-

seur;

•	 Mevrouw	 E.	 (Elke)	 Dominicus,	 hoofd	 transferbu-

reau Rijnstate-Zevenaar.

Communicatie en informatie
Er is een folder van de Wmo-adviesraad. Daar staat 

in wat de Wmo-adviesraad is en doet en hoe iemand 

contact kan opnemen met de Wmo-adviesraad. De 

folder staat in het folderrek in de hal van het ge-

meentehuis in Oosterbeek.

Daarnaast staat informatie van de Wmo-adviesraad op 

de website van de gemeente Renkum. Op de website 

zijn naast algemene informatie over de Wmo-advies-

raad (doelstelling, samenstelling, vergaderschema) 

ook de agenda en de verslagen van de vergaderingen 

te vinden, evenals de door de Wmo-adviesraad uit-

gebrachte adviezen en de reacties van de gemeente 

hierop.

De vergaderingen worden ook aangekondigd in de 

Hoog	en	Laag.	Hierin	vertellen	wij	ook	over	de	uitge-

brachte adviezen.

In 2015 is de Wmo-adviesraad ook gestart met een Face-

book-pagina (https://www.facebook.com/pages/Wmo-

adviesraad-gemeente-Renkum/845525538827644).

Inhoud en adviezen
De Wmo-adviesraad heeft in het verslagjaar over de 

volgende onderwerpen schriftelijke adviezen/reactie 

uitgebracht aan het College:

•	 Lidmaatschap	gemeente	Renkum	WeHelpen;

•	 Oog	en	oor	voor	Burgerinitiatieven	(ongevraagd);

•	 Commissie	 Inwoners	 9-2-2015,	 Rol	 en	 positie	 ad-

viesraden (ongevraagd);

•	 Beleidsnotitie	 en	 beleidsregels	 Tegenprestatie	 re-

integratie;

•	 Re-integratieverordening	 Participatiewet	 Renkum	

2015;

•	 Beleidsnotitie	Wonen	en	Zorg;

•	 Verordening	Gelrepas	2015;

•	 Reactie	op	advies	HOV-maatregelen	Utrechtseweg;

•	 Zelftest	cliëntondersteuning	(ongevraagd);

•	 Uitvoeringsplan	Participatiewet	2015-2018;

•	 Advies	Kadernota	Sociaal	Domein,	de	transforma-

tie;

•	 Uitvoeringsplan	Mantelzorg	2015-2018.
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De Wmo-adviesraad heeft besloten geen advies uit te 

brengen over de Nota van uitgangspunten voor de 

regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer. 

Vanwege tijdsdruk lieten wij dit over aan de regionale 

GebruikersAdviesRaad.

De volledige schriftelijke adviezen/reacties van de 

Wmo-adviesraad en het antwoord hierop van de 

gemeente Renkum vindt u op de webpagina van de 

Wmo-adviesraad op de website van de gemeente 

Renkum (onder: Bestuur en organisatie > College 

B&W > Adviescommissies).

In de maandelijkse openbare vergaderingen is verder 

met de wethouder(s), ambtenaren en gastsprekers 

overleg geweest over een veelheid aan andere (actue-

le)	onderwerpen.	Hiervoor	verwijzen	wij	u	graag	naar	

de verslagen van de vergaderingen op de webpagina 

van de Wmo-adviesraad.

Vooruitblik naar 2016
In 2015 hebben de decentralisaties van de Jeugdwet, 

AWBZ-begeleiding, de Participatiewet en Passend 

Onderwijs hun beslag gekregen. In de uitvoering was 

daarbij een belangrijke rol weggelegd voor het So-

ciaal	 Loket	 van	de	 gemeente.	 Er	 is	 hard	 gewerkt	 in	

2015,	maar	er	moet	in	2016	ook	nog	veel	uitgewerkt	

worden.	 Het	 Sociaal	 Loket	 wordt	 daarbij	 dooront-

wikkeld tot Sociaal Team met onder andere de in-

troductie van de nieuwe coaches Sociaal Domein. De 

Wmo-adviesraad beschouwt het als haar taak om de 

gemeentelijke uitvoering van de nieuwe wetgeving 

kritisch te (blijven) volgen en zo nodig het college van 

adviezen	 te	 voorzien.	 Leidraad	daarbij	 is	het	 criteri-

um/de vraag: kan iedereen meedoen?

De uitdaging voor de gemeente is om de bezuinigin-

gen en decentralisaties gemeentebreed op te vangen 

en creatieve verbindingen en dwarsverbanden te leg-

gen, zowel binnen de gemeente als met maatschap-

pelijke	 partners.	 Geïntegreerd	 gemeentelijk	 beleid	

is gewenst. Tegelijkertijd wordt ook van inwoners 

gevraagd om (meer) verantwoordelijkheid te nemen 

voor zichzelf en anderen. En dit alles met het doel dat 

alle inwoners, en in het bijzonder de kwetsbare inwo-

ners, mee kunnen (blijven) doen in de samenleving op 

een manier die bij hen past. Voor deze uitdaging en 

dit doel zet de Wmo-adviesraad zich ook volgend jaar 

weer graag in.

In 2015 waren drie adviesraden actief op het terrein 

van	het	 sociaal	domein.	 In	2016	zal	de	vraag	beant-

woord moeten worden of de huidige adviesstructuur 

behouden of aangepast moet worden. De vraag is 

daarbij: hoe kan de stem van de inwoners het beste 

gehoord worden in het beleid en bij de uitvoering?

Tot	slot	moet	binnen	de	Wmo-adviesraad	in	2016	een	

nieuwe voorzitter gekozen worden, omdat de zit-

tingstermijn van de huidige voorzitter afloopt.

Contact
Heeft	u	vragen	of	opmerkingen	over	dit	 jaarverslag	

of de Wmo-adviesraad in het algemeen? Dan nodigen 

wij u van harte uit contact op te nemen.
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Afkortingen

B&W

AWBZ

Wmo

WWB

Wsw

Burgemeester en Wethouders

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet Werk en Bijstand

Wet sociale werkvoorziening



Wmo-adviesraad

Gemeente Renkum

Postbus 9100

6860 HA Oosterbeek

Telefoon (026) 33 48 111

E-mail wmoraad@renkum.nl

www.renkum.nl


