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Algemeen

De Wmo-adviesraad is een onafhankelijke advies-

commissie die gevraagd en ongevraagd advies uit-

brengt aan het College van Burgemeester en Wet-

houders over het beleid en de uitvoering van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Er zijn negen aandachtsgebieden waar dit beleid 

zich op richt:

1. Sociale samenhang en leefbaarheid in wijken

2. Preventie ondersteuning jeugd

3. Informatie, advies en cliëntenondersteuning

4. Vrijwilligers en mantelzorg

5. Participatie van mensen met een beperking 

6. Voorzieningen

7. Huishoudelijk geweld en opvang

8. Geestelijke gezondheidszorg

9. Verslavingszorg

De adviesraad hoort en vertaalt geluiden uit de

samenleving en gaat na of het Wmo-beleid de 

(dorps)gemeenschappen versterkt. Op deze manier 

wil de adviesraad bijdragen aan de invulling van de 

civil society; een maatschappij waarin mensen ver-

antwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar nemen.

De Wmo-adviesraad gaat er vanuit dat haar advie-

zen aan het College ertoe leiden dat ‘meedoen’ van 

alle burgers zo optimaal mogelijk zal zijn. In het 

bijzonder richt de Wmo-adviesraad zich daarbij op 

die groepen die in onze samenleving niet altijd op 

eigen kracht kunnen functioneren.

Samenstelling Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad bestaat uit 12 onafhankelijke 

leden die door het College van Burgemeester en 

Wethouders benoemd worden. De leden zijn burgers 

die elk vanuit eigen ervaring, deskundigheid en 

betrokkenheid gezamenlijk invulling geven aan de 

adviserende rol.

Uit haar midden benoemt de Wmo-adviesraad de 

voorzitter, de secretaris en plaatsvervangend voor-

zitter/penningmeester. In 2013 werden deze functies 

ingevuld door mevrouw W. (Wietske) Schoenmaker, 

mevrouw M. (Mirjam) Waardenburg en de heer 

P.J.C. (Paul) Brons. Zij vormden het dagelijks bestuur 

van de Wmo-adviesraad. 

Na een ‘sollicitatieprocedure’ zijn per 1 februari 

2013 voor een periode van vier jaar drie nieuwe 

leden benoemd: de heer J.P.M. (Jan) Appelman, 

mevrouw E.J. (Eveline) Bolt en de heer F.H. (Fedde) 

Makkinga. De heer W.J.D. (Wim) Hoenderkamp 

heeft zijn lidmaatschapsfunctie van de Wmo-ad-

viesraad eind 2013 neergelegd. Hierdoor is een 

vacature ontstaan. Deze zal in 2014 weer ingevuld 

worden.

Eind 2013 kende de Wmo-adviesraad de volgende 

samenstelling:

Dagelijks bestuur:

- Mevrouw W. (Wietske) Schoenmaker, voorzitter-

  Oosterbeek

- Mevrouw M. (Mirjam) Waardenburg, secretaris-

  Oosterbeek

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

  voorzitter/penningmeester - Oosterbeek

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

- De heer W.J. (Willem Jan) Nuismer - Wolfheze

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

  Wolfheze

- De heer J.J. (Jaap) Slok - Oosterbeek

- De heer T.P. (Taro) Eekhoutte - Wolfheze

Openbare vergaderingen

In het verslagjaar heeft de Wmo-adviesraad 11 keer 

vergaderd op het gemeentehuis in Oosterbeek. 

Deze vergaderingen vonden in principe maandelijks 

plaats en waren openbaar. Iedereen kan de verga-

deringen bijwonen en alle burgers uit de gemeente 

Renkum kunnen gebruik maken van het inspreek-

recht. Van dit recht is in het verslagjaar slechts een-

maal gebruik gemaakt.

De agenda en de stukken van de vergadering liggen 

ter inzage bij de informatiebalie van het gemeente-

huis. Voor gemeenteraadsleden liggen de stukken 

ook ter inzage in het fractiehuis. De vergaderingen 

worden ook aangekondigd in de Hoog en Laag en 

op de website van de gemeente Renkum. 

Tijdens de vergaderingen worden -als de agenda 

het toelaat- ook vertegenwoordigers van organisa-

ties uitgenodigd die actief zijn op het gebied van 



beert steeds proactief te werk te gaan en al in een 

zo vroeg mogelijk stadium bij nieuw beleid betrok-

ken te zijn/worden. 

De samenwerking met de gemeente verloopt goed. 

De wethouders P.J. van Lent en H.J. Weeda en de 

beleidsambtenaar Wmo waren in principe aanwe-

zig bij de voorbereidingsoverleggen van de open-

bare vergaderingen. De beide wethouders waren in 

de meeste gevallen ook aanwezig bij de vergade-

ringen van de Wmo-adviesraad voor mededelingen 

en het beantwoorden van vragen. Hierdoor was 

sprake van een goed contact en informatie-uitwis-

seling. In de vergadering van november is ook ken-

nisgemaakt met de nieuwe gemeentesecretaris, de 

heer J. (Jeroen) Steverink.

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. Ook de we-

derzijdse informatievoorziening verloopt hierdoor 

positief. Adviezen kunnen zo op een goede wijze 

tot stand komen en op het gewenste moment ver-

strekt worden, al hoewel het soms wel eens lastig 

was om de procedures van de gemeente en die van 

de Wmo-adviesraad goed op elkaar af te stemmen. 

Maar door een positieve en respectvolle opstelling 

van alle partijen is dit toch steeds weer gelukt.

De ambtelijk secretaris van de Wmo-adviesraad is 

tevens ambtelijk secretaris van de WWB-advies-

raad. Hierdoor zijn naast praktische voordelen ook 

de inhoudelijke afstemming en stroomlijning tus-

sen de beide adviesraden onderling en tussen de 

adviesraden en de gemeente toe geborgd. 

Binnen de ambtelijke organisatie zijn gedurende 

het verslagjaar een interne checklist voor Wmo-

proofbeleid en richtlijnen ten aanzien van het

informeren van en het voorleggen van adviezen 

aan de Wmo-adviesraad vastgesteld.

Er is begin 2012 door het College van B&W een 

raadsbrief opgesteld waarin is aangeven dat de

situatie rondom de adviesraden vooralsnog ge-

handhaafd blijft totdat meer duidelijkheid is over 

o.a. de besturingsfilosofie, burgerparticipatie, de 

decentralisaties, wijkgericht werken. De rol en po-

sitie van de adviesraden is als vraagstuk benoemd 

de Wmo om een presentatie te geven over hun 

werkzaamheden. In 2013 waren dit:

- Mevrouw C. (Clare) Bartelds, medewerker Stichting

  Leergeld afdeling Arnhem, Renkum en Rheden

- Mevrouw J. (Jolante) Rauch en de heer T. (Tom) Zewald,

  directie Multicomplexe zorg van Pro Persona

- De heer G. (Gertjan) van Rossum, WeHelpen.

Besloten vergaderingen en studiebijeenkomsten

In 2013 hebben 3 besloten vergaderingen plaats ge-

vonden over het eigen functioneren van de Wmo-

adviesraad. 

Daarnaast hebben twee studiebijeenkomsten 

plaats gevonden. In juni heeft een studiebijeen-

komst plaats gevonden met de heer M. (Maarten) 

de Gouw, bureaucoördinator van de Koepel Wmo-

raden, over de ontwikkelingen rondom de Wmo en 

de Wmo-adviesraden. Voorafgaand hieraan is door 

de deelnemers de digitale cursus voor Wmo-raads-

leden van de Koepel Wmo-raden gevolgd. 

Eind 2013 heeft een tweede studiebijeenkomst 

plaats gevonden over de toekomst van de Wmo-

adviesraad. Met de opkomende decentralisatie 

is een heroriëntatie van belang, zowel voor de

gemeente als de Wmo-adviesraad. Beiden stellen 

zich de vraag ‘Waar gaan we naar toe en hoe geven 

we inhoud aan onze relatie en samenwerking?’. In 

het eerste deel van de studiedag hebben mevrouw 

E. (Erna) van de Peppel (teamleider team Samenle-

ving) en de heer B. (Ben) Lampe (beleidsambtenaar 

Wmo) hun visie gegeven op de toekomst van de ad-

viesraden in Renkum. In het tweede deel is onder 

leiding van de heer H. (Han) Rottink stil gestaan bij 

de bij de aandachtpunten rondom missie en visie: 

 - Wie willen we zijn als adviesraad en wat willen 

       we doen?

 - Welke kwaliteiten hebben we in huis; wat

       kunnen we en wat hebben we nodig?

Begin 2014 zal hieraan een vervolg gegeven worden.

Samenwerking met de gemeente, ondersteuning 

en facilitering

De Wmo-adviesraad werkt volgens de Regeling 

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Verder stelt ze elk jaar een jaarplan op, waarin het 

doel, de visie en de werkwijze van de Wmo-advies-

raad zijn uitgewerkt en waarin inhoudelijke speer-

punten worden benoemd. De Wmo-adviesraad pro-



in de nieuwe Kadernota Sociaal Domein van de

gemeente Renkum.

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 

ontvangen een onkostenvergoeding voor de werk-

zaamheden.

Overleg WWB-adviesraad, WSW-raad en bestuur-

lijk overleg met het College van B&W

De Wmo-adviesraad en de WWB-adviesraad

kennen een gedeeltelijk inhoudelijk overlappend 

terrein. Daarom is afstemming gewenst. De geza-

menlijk ambtelijk secretaris coördineert het onder-

ling contact. De verslagen van de vergadering wor-

den uitgewisseld. Waar nodig worden gezamenlijke 

adviezen uitgebracht. 

Jaarlijks vindt een gezamenlijk bestuurlijk overleg 

tussen Wmo- en WWB-adviesraad met het Colle-

ge plaats. Dit overleg heeft vooral de onderlinge

afstemming tot doel. In dit overleg wordt terugge-

keken op de samenwerking in het afgelopen jaar 

en vooruitgeblikt op het komende ja(a)r(en). 

In 2013 is gezamenlijk advies uitgebracht over het 

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2013-

2015, het Bestek aanbesteding schuldhulpverlening 

en Opzetten budgetkringen. Door de beide advies-

raden is een afzonderlijk advies uitgebracht over de 

Uitvoeringsnotitie Participatie en re-integratie en 

de Kadernota Sociaal Domein gemeente Renkum.

In het verslagjaar is geen overleg geweest met de 

WSW-raad. Wel zijn de drie adviesraden (Wmo, 

WWB en WSW) in het verslagjaar gezamenlijk

driemaal uitgenodigd voor een informatiebijeen-

komst voor gemeenteraadsleden en adviesraden 

rondom de decentralisaties/wijkgericht werken, ter 

voorbereiding op de behandeling en vaststelling 

van de Kadernota Sociaal Domein van de gemeente 

Renkum in de gemeenteraad (begin 2014).

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 ze 

relevante inhoudelijke bijeenkomsten. Zo zijn in 

het verslagjaar door leden van de Wmo-adviesraad 

o.a. een Participatiecongres, een studiebijeenkomst 

Modern Noaberschap en bijeenkomsten over de 

Transitie Jeugd bezocht.

Daarnaast onderhoudt de Wmo-adviesraad contact 

met andere adviesraden in de regio, Zorgbelang 

Gelderland en is ze aangesloten bij de Koepel 

Wmo-raden. Ook in dit kader zijn in het verslagjaar 

diverse bijeenkomsten bezocht.

Communicatie en informatie

Er is een folder van de Wmo-adviesraad beschik-

baar, waarin staat wat de Wmo-adviesraad is en 

doet en hoe contact met de Wmo-adviesraad kan 

worden opgenomen.

Belangstellenden kunnen de folder in het folderrek 

in de hal van het gemeentehuis in Oosterbeek vinden. 

De folder is ook te vinden en te downloaden via de 

website.

Daarnaast staat informatie van de Wmo-advies-

raad op de website van de gemeente Renkum. Op 

de website zijn naast algemene informatie over 

de Wmo-adviesraad (doelstelling, samenstelling,

vergaderschema) ook de agenda en de verslagen 

van de vergaderingen te vinden, evenals de door 

de Wmo-adviesraad uitgebrachte adviezen en de 

reacties van de gemeente hierop.

De website van de gemeente is medio 2013

vernieuwd. Daarmee waren de documenten tot het 

jaar 2013 even niet te raadplegen. Gelukkig is dat 

inmiddels weer hersteld.

Zoals gemeld worden de vergaderingen verder ook 

aangekondigd in de Hoog en Laag. Hierin wordt 

ook over de uitgebrachte adviezen bericht.

Inhoud en adviezen

De Wmo-adviesraad heeft in het verslagjaar over de 

volgende onderwerpen schriftelijke adviezen/reac-

tie uitgebracht aan het College:

- Actualisering Mantelzorg beleid 2013-2015

- Actualisering Vrijwilligersbeleid 2013-2015

- Uitvoeringsnotitie Participatie en re-integratie

- Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

  2013-2015 (samen met de WWB-adviesraad)

- Nota Burgerparticipatie (ongevraagd)

- Bestek aanbesteding schuldhulpverlening

  (samen met de WWB-adviesraad)

- Maatwerk RenkumKaart (ongevraagd)

- Ruimtelijk functioneel Programma van Eisen

  Multi-Functioneel Centrum (MFC) 3b4

- Opzetten budgetkringen (samen met de WWB-

  adviesraad)



- Regionale sociale visie regio Arnhem

- Ruimtelijke uitvoeringsparagraaf

- Transitiearrangement Jeugd Regio Arnhem

- Kadernota Sociaal Domein gemeente Renkum

- Nota Wonen gemeente Renkum1

De volledige schriftelijke adviezen/reacties van de 

Wmo-adviesraad en het antwoord hierop van de 

gemeente Renkum zijn te vinden op de webpagina 

van de Wmo-adviesraad op de website van de ge-

meente Renkum (onder: Bestuur en organisatie/

College B&W/Adviescommissies).

In de maandelijkse openbare vergaderingen is

verder met de wethouder(s) constructief overleg 

geweest over een veelheid aan andere (actuele)

onderwerpen, zoals de voorgenomen wijzigingen 

in de Wmo, de Huishoudelijk Hulp, de Renkum-

Kaart, het Klantonderzoek Wmo en Benchmark 

Wmo over 2012.

De Wmo-adviesraad heeft ook de discussies over 

Burgerparticipatie en de Besturingsfilosofie binnen 

de gemeente gevolgd. Over het onderwerp Burger-

participatie is een ongevraagd advies uitgebracht. 

Verder heeft de Wmo-adviesraad zich begin 2013 

over de Startnotitie Kadernotitie Besturingsfilosofie 

gebogen. In de vergadering van november hebben 

W. (Wine) Schultze en de heer J. (Jelte) Bloemzaad 

een presentatie gegeven over de stand van zaken 

rondom de Besturingsfilosofie. 

Vooruitblik naar 2014 

De gemeenten krijgen te maken met 4 decentra-

lisaties op het Sociaal Domein: Jeugdzorg, AWBZ-

begeleiding, de Participatiewet en Passend Onderwijs. 

Dit was in het verslagjaar uiteraard een belangrijk 

aandachtspunt voor de Wmo-adviesraad en dat zal 

het ook in het jaar 2014 blijven.

Met 11 omliggende gemeenten heeft de gemeente 

Renkum afgesproken hierin gezamenlijk op te trekken. 

Als inhoudelijk kader is hiervoor in het verslagjaar 

de Regionale Sociale Visie vastgesteld.

In dat kader werden ook diverse regionale bijeen-

komsten voor cliëntenorganisaties en adviesraden 

georganiseerd door Zorgbelang Gelderland. De 

Wmo-adviesraad heeft hierbij steeds aangegeven 

dat deze regionale bijeenkomsten waardevol zijn 

voor het delen van informatie en kennis. Daar-

naast heeft zij ook aangeven dat de lokale situatie

leidend moet blijven voor het beleid en de advisering. 

Lokale politieke samenwerking en de lokale cliënt-

participatie mogen niet gepasseerd worden, ook al 

ontstaan er mogelijk in de toekomst nieuwe samen-

werkingsverbanden. Op deze manier kijkt de Wmo-

adviesraad ook naar de Intentieverklaring regionale 

aanpak decentralisaties regio Arnhem en het werk-

document met intenties en concrete afspraken.  

Voor de Wmo-adviesraad is vooral de Kadernota

Sociaal Domein van de gemeente Renkum van be-

lang. Hierover heeft de Wmo-adviesraad eind 2013 

een advies uitgebracht. Deze nota wordt begin 

2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Het jaar 

2014 zal in het teken van de uitvoeringsplannen ko-

men staan.

De uitdaging voor de gemeente wordt om de be-

zuinigingen en decentralisaties gemeente-breed 

op te vangen en creatieve verbindingen en dwars-

verbanden te leggen, zowel binnen de gemeente 

als met maatschappelijke partners. Geïntegreerd 

gemeentelijk beleid is gewenst. Tegelijkertijd 

zal ook van burgers gevraagd worden om (meer)

verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en

anderen. En dit alles met het doel dat alle burgers, 

en in het bijzonder de kwetsbare burger, mee kunnen 

(blijven) doen in de samenleving. 

Voor deze uitdaging en dit doel zal de Wmo-advies-

raad zich ook volgend jaar weer graag inzetten. 

Naast de uitwerking van de inhoudelijke vraagstuk-

ken zal het komend jaar ook de vraag beantwoord 

worden hoe de gemeente cliënt- en burgerpartici-

patie vorm geeft binnen de decentralisaties en wat 

dit betekent voor de rol en positie van de huidige 

adviesorganen (Wmo-adviesraad, WWB-adviesraad 

en WSW-raad).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag 

of de Wmo-adviesraad in het algemeen?

Dan nodigen we u van harte uit contact op te nemen.

1 De Nota Wonen gemeente Renkum is in de openbare vergadering

  van december 2013 besproken.

  Het advies is begin 2014 op schrift verschenen.



Afkortingen
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WWB Wet Werk en Bijstand
WSW Wet Sociale Werkvoorziening



Jaarverslag
Wmo-adviesraad 2013

Wmo-adviesraad

Gemeente Renkum

Postbus 9100

6860 HA Oosterbeek

Telefoon (026) 33 48 583

E-mail wmoraad@renkum.nl

Internet www.renkum.nl


