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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 uit-

voering van het sociaal domein in de gemeente Ren-

kum. De adviesraad 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 de 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 degenen die kwetsbaar zijn en 

voor wie het nemen van de eigen verantwoordelijk-

heid moeilijk is.

De Wmo-adviesraad streeft ernaar met zijn adviezen 

een zodanige impact te hebben op het gemeentelijk 

beleid, zodat iedereen (met of zonder beperking) 

naar wens en vermogen kan meedoen in de samenle-

ving en er voor iedereen adequate ondersteuning en 

voorzieningen zijn met het oog op een goede kwali-

teit van leven.

Jaarthema Toegankelijkheid

Het thema Toegankelijkheid stond in 2017 centraal bij 

de Wmo-adviesraad. De reden hiervoor is het VN-ver-

drag voor de rechten van mensen met een beperking 

dat eind 2016 in werking trad. Dit verdrag geeft men-

sen met een beperking dezelfde rechten als ieder an-

der. Toegankelijkheid is één van de vier grondslagen 

in dat verdrag, naast gelijkheid, doeltreffendheid en 

zelfstandigheid en moet bijdragen aan het participe-

ren naar wens en vermogen.

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

gaan. De adviesraad heeft in principe twaalf leden. 

Dit zijn actieve en betrokken inwoners uit de verschil-

lende dorpen van de gemeente Renkum. Zij beschik-

ken over een diversiteit aan kennis, zijn ervaringsdes-

kundig en staan in contact met de inwoners en lokale 

(belangen)organisaties.

Uit de leden benoemt de Wmo-adviesraad een voor-

zitter, een secretaris en een plaatsvervangend voor-

zitter/penningmeester. Zij vormen het dagelijks be-

stuur van de Wmo-adviesraad. 

In 2017 bestond het dagelijks bestuur uit de heer F.H. 

(Fedde) Makkinga (voorzitter), de heer P.J.C. (Paul) 

Brons (plaatsvervangend voorzitter/penningmeester) 

en mevrouw E. (Eveline) Bolt (secretaris).

In 2017 zijn de heer R.F. (Rogier) Doornbos, de heer R. 

(Ruben) Stoutmeijer en mevrouw T.M.L. (Louise) Vel-

lekoop benoemd tot lid van de Wmo-adviesraad. Me-

vrouw E. (Eveline) Bolt en de heer F.H. (Fedde) Mak-

kinga zijn per 1 februari 2017 voor een periode van 

vier jaar herbenoemd.

Eind 2017 was dit de samenstelling van de Wmo-

adviesraad:

Dagelijks bestuur:

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

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

 voorzitter/penningmeester (Oosterbeek)

• De heer F.H. (Fedde) Makkinga, voorzitter 

 (Oosterbeek)

Leden:

• De heer R.F. (Rogier) Doornbos (Oosterbeek)

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

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

(Wolfheze)

• De heer R. (Ruben) Stoutmeijer (Wolfheze)

• Mevrouw T.M.L. (Louise) Vellekoop (Oosterbeek)

• De heer V.P. (Vincent) Visser (Renkum)

Er zijn plannen om in mei 2018 een nieuwe Adviesraad 

Sociaal Domein te starten. Hier kunnen alle leden van 

de Adviesraad Participatiewet en de Wmo-adviesraad 

lid worden. Daarom is eind 2017 besloten de vacatu-

res niet meer in te vullen en alleen een al lopende 

procedure met een kandidaat nog af te ronden.

Openbare vergaderingen
In 2017 vergaderde de Wmo-adviesraad in totaal tien 

keer. Iedereen kon deze vergaderingen bijwonen. 

Zes vergaderingen werden gehouden in het gemeen-

tehuis in Oosterbeek. Als proef werden vier verga-

deringen niet gehouden in het gemeentehuis, maar 

‘dichterbij de inwoners’ in het Huis van Renkum, De 

Klipper in Oosterbeek, Poort van Doorwerth en De 

Burcht in Wolfheze. De hoop was dat dit tot meer be-

langstelling van inwoners zou leiden om vergaderin-

gen bij te wonen. Op een enkele bezoeker na was dit 

effect helaas niet te merken. Het lijkt erop dat een 

aansprekend onderwerp meer effect heeft op het 

aantal gasten.
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Tijdens de vergaderingen konden inwoners van de 

gemeente Renkum gebruikmaken van het inspreek-

recht. Van dit recht is in 2017 vier keer gebruikge-

maakt om aandacht te vragen voor: 

• het behoud van de dagopvang in Heelsum

• reparatie en vervanging van een scootmobiel

• de toegankelijkheid van de perrons en veiligheid  

 van de spoorwegovergang in Wolfheze.

De agenda en de stukken van de vergadering lagen 

ter inzage bij het Servicepunt in het gemeentehuis 

in Oosterbeek. Voor gemeenteraadsleden lagen de 

stukken ook ter inzage in het fractiehuis. De vergade-

ringen werden ook aangekondigd in het Gemeente-

nieuws in de Rijn en Veluwe en op de website van de 

gemeente Renkum: www.renkum.nl/wmoadviesraad.

Besloten vergaderingen en studiebijeen-
komst
In 2017 waren er drie besloten vergaderingen ten 

behoeve van het eigen functioneren van de Wmo-

adviesraad. Bij een vergadering was de ambassadeur 

van Gelderland voor het VN-verdrag voor rechten van 

mensen met een beperking aanwezig.

Ook was er in november 2017 een studiebijeenkomst. 

Hierin hebben twee nieuwe leden van de adviesraad 

kennis van hun werk(veld) over met name psychiatrie, 

veiligheid en calamiteiten gedeeld met de andere le-

den. Op basis hiervan is onder andere het Integraal 

Veiligheidsplan 2018-2021 van de gemeente Renkum 

geagendeerd en besproken tijdens de reguliere ver-

gadering. Dit gebeurde in aanwezigheid van de por-

tefeuillehouder, de burgemeester.

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-advies-

raad werd steeds voorbereid in een voorbereidings/

agendaoverleg. De agendapunten konden door de 

gemeente en de leden van de adviesraad worden in-

gebracht. De DB-leden van de Wmo-adviesraad, de 

ambtelijk secretaris en de manager Sociaal Domein 

waren bij het overleg aanwezig. 

Wethouder H. (Hermine) van de Berg-Van Zijl ontving 

als coördinerend wethouder Wmo ook de concept-

agenda. De wethouder was in principe aan het begin 

van elke openbare vergadering van de Wmo-advies-

raad aanwezig. Zij was er voor mededelingen en het 

beantwoorden van vragen, en desgewenst ook aan-

wezig bij meningsvormende beleidsdiscussies. Zij was 

niet bij de behandeling van de adviesaanvragen aan-

wezig. Daarbij was de betrokken beleidsambtenaar in 

principe steeds aanwezig.

Met de gemeente zijn in 2017 afspraken gemaakt en 

vastgelegd in een stappenplan over de wijze waarop 

de Wmo-adviesraad wordt betrokken bij projecten 

van de teams Beheer Openbare Ruimte (BOR) en 

Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en over deze 

projecten adviseert. Ook is afgesproken dat de Wmo-

adviesraad standaard uitgenodigd wordt bij bewo-

nersbijeenkomsten, inspraakavonden en/of inloop-

avonden.

De voorzitter heeft op verzoek van de gemeente op 

persoonlijke titel deelgenomen in de werkgroep Sterk 

Renkum van de gemeente Renkum.

 

Ambtelijk secretaris 

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 

goed. Adviezen kunnen zo op een goede wijze tot 

stand komen en op het gewenste moment verstrekt 

worden. 

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. 

Budget

De Wmo-adviesraad kan aanspraak maken op een 

budget van de gemeente Renkum om zijn taken uit te 

voeren. De leden van de Wmo-adviesraad ontvangen 

een onkostenvergoeding voor de werkzaamheden. 

Daarnaast is met name geld besteed aan scholing, 

communicatie en PR. In 2017 is de Wmo-adviesraad 

binnen het budget gebleven.
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Samenwerking en afstemming met de 
Adviesraad Participatiewet en de 
Jongerenraad 
Het adviesterrein van de Wmo-adviesraad, Advies-

raad Participatiewet en de Jongerenraad overlapt 

inhoudelijk gedeeltelijk. Daarom is afstemming ge-

wenst. 

De gezamenlijk ambtelijk secretaris van de Wmo-

adviesraad en de Adviesraad Participatiewet coördi-

neert het onderling contact tussen deze adviesraden. 

Ook heeft zij goed contact met de ondersteuner van 

de Jongerenraad, zodat er ook op deze wijze afstem-

ming is. De vergaderingen van de Wmo-adviesraad 

en de Jongerenraad werden in de meeste gevallen op 

dezelfde avond gehouden. 

De adviesraden wisselen adviezen en verslagen van 

de vergaderingen uit. Waar nodig is er overleg tussen 

de adviesraden en/of brengen zij gezamenlijke advie-

zen uit. 

In 2017 hebben de Wmo-adviesraad, de Adviesraad 

Participatiewet en/of de Jongerenraad geen geza-

menlijke adviezen uitgebracht. Wel is door de ad-

viesraden afzonderlijk meerdere malen over dezelfde 

adviesaanvragen van de gemeente een advies uitge-

bracht. 

De gemeente heeft over alle onderwerpen waarover 

zij de Adviesraad Participatiewet om advies heeft ge-

vraagd, ook de Wmo-adviesraad om advies verzocht.

Eenmaal is er met alle drie de voltallige adviesraden 

een gezamenlijke bespreking van de adviesaanvraag 

over de Discussienota financiële ondersteuning chro-

nisch zieken en gehandicapten geweest.

In 2017 is er voorafgaand aan een vergadering een 

overleg geweest tussen de DB-leden van de Jonge-

renraad en de Wmo-adviesraad over de evaluatie van 

de Jongerenraad en het voorstel rondom de nieuwe 

Adviesraad Sociaal Domein.

In 2017 was er geen gezamenlijk bestuurlijk overleg 

met de adviesraden en het college. 

Inhoud en adviezen
De Wmo-adviesraad heeft in 2017 over de volgende 

onderwerpen schriftelijke adviezen/reactie uitge-

bracht aan het college:

• Plan van aanpak Statushouders

• Sociale Werkvoorziening

• Masterplan Doorwerth

• Ongehinderd, app en website voor toegankelijke  

 locaties

• Discussienota financiële ondersteuning chronisch  

 zieken en gehandicapten

• Beleidsplan integrale schulddienstverlening 

 2017-2020

• Hulp bij het Huishouden/Ondersteuning Thuis

• Ds Gewinweg

• Reijmerweg

• Project Fietsstraat Benedendorpsweg 

 Klinkebeekseweg (buiten vergadering om)

• Vrijwilligersbeleid

• Verbouwing en toegankelijkheid gemeentehuis

• Uitnodigingsbrief inwoners door sociaal team

• Vertrouwenspersoon sociaal domein

• Aanpassingen verordening Wmo en Jeugdhulp 

 (eigen bijdragen en persoonsgebonden budget)

• Verordening Adviesraad Sociaal Domein

De adviesaanvragen werden in principe tijdens de 

openbare vergaderingen besproken. Twee leden stel-

den vervolgens het concept-advies op, dat vervolgens 

per e-mail aan alle leden werd voorgelegd voordat 

het aan het college werd toegestuurd. 

Voor de adviezen over de projecten van de teams 

ROM/BOR is inmiddels afgesproken dat de heren 

Makkinga, Visser en Doornbos het conceptadvies op-

stellen.

De volledige schriftelijke adviezen/reacties van de 

Wmo-adviesraad en het antwoord hierop van de ge-

meente Renkum zijn te vinden op www.renkum.nl/

wmoadviesraad.

Verder is tijdens de openbare vergaderingen over-

leg geweest over een veelheid van andere (actuele) 

onderwerpen. Over sommige onderwerpen is in de 

vergadering met medewerkers van de gemeente be-

sproken. 

Het betrof onder andere de volgende onderwerpen:

• Definitief ontwerp Weverstraat

• Communicatie sociaal Domein en Sociale Kaart   

 (Sterk Renkum). 

• Doelgroepen vervoer, in aanwezigheid van leden  

 van de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer

• Evaluatie Gelrepas gemeente Renkum 2017

• Afvalbeleid en incontinentiemateriaal

• Cliëntervaringsonderzoek Wmo

• Vrijwilligersbeleid
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• Kennismaking met de nieuwe burgemeester, met  

 concrete vragen over het thema toegankelijkheid

• Integraal Veiligheidsplan 2018-2021

• Vrijwillig ouderenadviseur

• Vertrouwenspersoon sociaal domein

• Toegankelijkheid perrons station Wolfheze

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op 

www.renkum.nl/wmo-adviesraad.

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

de leden van de Wmo-adviesraad veel contacten 

binnen en buiten de gemeente en bezoeken zij 

relevante inhoudelijke bijeenkomsten. 

Daarnaast onderhoudt de Wmo-adviesraad contact 

met andere adviesraden in de regio, Zorgbelang Gel-

derland en is de adviesraad aangesloten bij de lan-

delijke Koepel Wmo-raden (inmiddels Koepel Advies-

raden Sociaal Domein). 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 2017 waren dit:

• Mevrouw A. (Antoinette) Kat (projectleider 

 Renkum voor Elkaar) en mevrouw N. (Nilay) Külci  

 (projectleider/locatiemanager Huis van Renkum)  

 over de stand van zaken met betrekking tot 

 Renkum voor Elkaar;

• De heer S. (Stijn) Berghmans en Mevrouw S. 

 (Stance) Venderbosch van MEE Geldersche Poort  

 (onafhankelijke cliëntondersteuners MEE 

 Geldersche Poort) over de onafhankelijke cliënt-

 ondersteuning in de gemeente Renkum;

• De heer J. (John) Erkelens (voorzitter), mevrouw  

 S. (Sandra) Nikkelen-Belde (secretaris) en de heer  

 R. (René) van Gent (algemeen lid) (leden Woon-

 adviescommissie Renkum) om kennis te maken met

  de Woonadviescommissie.

Communicatie en informatie
• Folder van de Wmo-adviesraad

 In de folder vindt u informatie over wat de Wmo- 

 adviesraad is en doet en hoe u contact op kunt 

 nemen met de adviesraad. De folder is te vinden  

 in het folderrek in de hal van het gemeentehuis in  

 Oosterbeek. 

• Gemeentenieuws in Rijn en Veluwe

 De vergaderingen worden aangekondigd in het  

 Gemeentenieuws in Rijn en Veluwe. In deze 

 berichten staan ook de uitgebrachte adviezen.

• Website 

 Op de website van de gemeente Renkum 

 www.renkum.nl/wmo-adviesraad vindt u naast   

 algemene informatie over de Wmo-adviesraad   

 (doelstelling, samenstelling, vergaderschema) ook  

 de agenda en de verslagen van de vergaderingen.  

 Verder staan op die webpagina ook de door de   

 Wmo-adviesraad uitgebrachte adviezen en de 

 reacties van de gemeente hierop.

• Social media

 De Wmo-adviesraad is te vinden op Facebook:

 Wmo-adviesraad gemeente Renkum

 Ook heeft de raad een eigen Twitteraccount: 

 @RaadWmo (Wmo-raad Renkum).

Adviesraden/cliëntenparticipatie binnen 
het sociaal domein in de gemeente 
Renkum
In 2015 is in het kader van de decentralisaties na ge-

sprekken met de adviesraden door de gemeente be-

sloten de bestaande adviesstructuur zoveel mogelijk 

in stand te houden:

• de Adviesraad Participatiewet richt zich op de 

 (gewijzigde) Participatiewet;

• 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 gaf tegelijkertijd aan te willen bekijken 

of het nodig/wenselijk was deze adviesstructuur nog 

aan te passen. In de tweede helft van 2016 hebben 

twee brainstormsessies plaatsgevonden om te kijken 

wat voor de toekomst de meest wenselijke vorm van 

cliënt- en inwonersparticipatie sociaal domein zal zijn. 

In 2017 werden de gesprekken tussen de gemeente en 

(delegaties van) de Adviesraad Participatiewet en de 

Wmo-adviesraad hierover voortgezet. Ook de onder-

steuner van de Jongerenraad was hierbij aanwezig.

De centrale vragen daarbij waren: 

• Hoe kan de stem van de inwoners het beste 

 gehoord worden in het (integraal) beleid en bij de  

 uitvoering daarvan binnen het sociaal domein;

• Welke toekomstige inwoner- en clientenparticipa-

 tie in het sociaal domein past concreet bij de 

 wijzigingen en de veranderopgave? 
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Globaal werd geconstateerd dat de toekomstige in-

woner- en cliëntenparticipatie in het sociaal domein 

vraagt om een meer geïntegreerde benadering (die 

aansluit op het geïntegreerde gemeentelijke beleid 

sociaal domein, nu overlap van adviesvelden) en een 

gekantelde werkwijze (die aansluit op de besturings-

filosofie en de gewenste inwonerparticipatie). 

Adviesraad Sociaal Domein

Aan de hand van gezamenlijk geformuleerde uit-

gangspunten is het voorstel voor een nieuwe inte-

grale Adviesraad Sociaal Domein tot stand gekomen. 

Eind 2017 was hiervoor een conceptverordening Ad-

viesraad Sociaal Domein opgesteld. De bedoeling is 

dat deze na formele advisering van de adviesraden 

begin 2018 door het college ter besluitvorming aan 

de gemeenteraad wordt aangeboden. De start van de 

Adviesraad Sociaal Domein zal tegelijkertijd het op-

heffen van de huidige Adviesraad Participatiewet en 

Wmo-adviesraad betekenen en het intrekken van de 

bijbehorende verordening en regeling.

De Jongerenraad en Woonadviescommissie blijven 

gezien hun specifieke rol en taak ongewijzigd. De 

Adviesraad Sociaal Domein heeft de taak om onder 

andere contact te onderhouden met de Jongerenraad 

en de Woonadviescommissie.

Vooruitblik naar 2018
Als de Conceptverordening Adviesraad Sociaal 

Domein door de gemeenteraad wordt vastgesteld, 

betekent dit dat de leden van de Wmo-adviesraad lid 

(kunnen) worden van de nieuwe adviesraad. 

De Wmo-adviesraad wordt dan opgeheven.

Het doel van de nieuwe adviesraad en de leden zal 

echter hetzelfde blijven als die van onze inzet in 2017: 

inwoners en cliënten betrekken bij en een stem geven 

in het gemeentelijk beleid met betrekking tot het 

sociaal domein in de gemeente Renkum.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag 

of de Wmo-adviesraad in het algemeen? Neem dan 

gerust contact met ons op.

Wmo-adviesraad

Gemeente Renkum

Postbus 9100

6860 HA Oosterbeek

Telefoon: (026) 33 48 111

E-mail: wmoraad@renkum.nl

Facebook: Wmo-adviesraad gemeente Renkum

Twitter: @RaadWmo (Wmo-raad Renkum)

www.renkum.nl


