
Informatie en vragen
Meer informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wmo-

adviesraad vindt u op de website van de gemeente Renkum: 

www.renkum.nl.

Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Wmo-

adviesraad via e-mail wmoraad@renkum.nl of telefoon (026) 33 48 583. 

Schrijft u liever een brief? Stuur die dan naar Gemeente Renkum, t.a.v. 

Wmo-adviesraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Voor concrete vragen over individuele ondersteuning en zorg- en 

dienstverlening verwijzen wij u naar het Zorgloket van de gemeente 

Renkum.

Bijwonen vergadering en spreekrecht
Graag nodigen wij u uit om tijdens onze maandelijkse openbare 

vergadering, in het gemeentehuis in Oosterbeek, plaats te nemen op 

de publieke tribune. U kunt dan gebruik maken van het inspreekrecht. 

De agenda van onze vergaderingen verschijnt iedere maand op de 

gemeentelijke informatiepagina’s in de Hoog en Laag en op de website 

van de gemeente. Wij hopen u daar te ontmoeten.

Wat is ons doel
De Wmo-adviesraad beoogt met haar advies een zodanige impact te 

hebben op het gemeentelijke beleid, dat iedereen (met of zonder 

beperking) volwaardig kan participeren in de samenleving en er adequate 

ondersteuning  en voorzieningen zijn met het oog op een goede kwaliteit 

van leven voor iedereen.  

Wie wij zijn
De Wmo-adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum. De Wmo-

adviesraad kent 12 leden, die worden benoemd door het college van 

burgemeester en wethouders. De leden van de adviesraad zijn actieve en 

betrokken inwoners, uit de verschillende dorpen van de gemeente Renkum. 

Zij beschikken over een diversiteit aan kennis, zijn ervaringsdeskundig en 

staan in contact met de  inwoners en lokale (belangen)organisaties.

Wat wij doen  
De Wmo-adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum over het 

beleid en uitvoering van het sociaal domein in de gemeente Renkum. 

Zij hoort, vertaalt en toetst geluiden uit de samenleving en gaat na of het 

Wmo-beleid de wijken/(dorps)gemeenschappen ondersteunt en versterkt. 

Op deze wijze draagt de adviesraad bij aan de invulling van de maatschappij 

waarin mensen verantwoordelijk zijn voor zichzelf, zich geborgen voelen 

en ook verantwoordelijkheid voor elkaar kunnen nemen. 

De Wmo-adviesraad maakt zich in het bijzonder hard voor degenen voor 

wie het nemen van de eigen verantwoordelijkheid moeilijk is.

Wat is Wmo
Wmo is de afkorting voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarin 

is geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen 

van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, 

chronische, psychische of psychosociale problemen. Die ondersteuning moet 

erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving 

kunnen blijven. De gemeente heeft beleidsvrijheid om deze ondersteuning 

vorm te geven. De uitvoering van deze wet kan daarom per gemeente 

verschillen.

       Iedere inwoner in de

          gemeente Renkum doet er toe .....

     en iedereen doet mee!

Jaarverslag
Wmo-adviesraad 2014



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. 

De adviesraad hoort en vertaalt geluiden uit de sa-

menleving en gaat na of het (Wmo-)beleid de wijken/

(dorps)gemeenschappen ondersteunt en versterkt. Op 

deze manier draagt de adviesraad bij aan een invul-

ling van de maatschappij waarin mensen verantwoor-

delijk zijn voor zichzelf, zich geborgen voelen en ook 

verantwoordelijkheid voor elkaar kunnen nemen.

De Wmo-adviesraad maakt zich in het bijzonder hard 

voor degenen voor wie het nemen van de eigen ver-

antwoordelijkheid moeilijk is.

De Wmo-adviesraad beoogt met zijn adviezen een zo-

danige impact te hebben op het gemeentelijk beleid, 

dat iedereen (met of zonder beperking) volwaardig 

kan participeren in de samenleving. Er moeten ade-

quate ondersteuning en voorzieningen zijn met het 

oog op een goede kwaliteit van leven voor iedereen.

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

en heeft twaalf leden die door het college van burge-

meester en wethouders benoemd worden. De leden 

zijn actieve en betrokken inwoners uit de verschillende 

dorpen van de gemeente Renkum. Zij beschikken over 

een diversiteit aan kennis, zijn ervarings deskundig 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 dagelijks 

bestuur van de Wmo-adviesraad. 

In 2014 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 

halverwege het verslagjaar overgegaan van mevrouw 

M. (Mirjam) Waardenburg naar de heer W.J. (Willem 

Jan) Nuismer. 

Eind 2013 ontstond binnen de Wmo-adviesraad een 

vacature in verband met het tussentijds vertrek van 

een lid, de heer W.J.D. (Wim) Hoenderkamp. Daar-

naast heeft de Wmo-adviesraad medio 2014 afscheid 

genomen van de heer J.J. Slok en mevrouw M. (Mir-

jam) Waardenburg. Zij waren al lid vanaf de oprich-

ting van de Wmo-adviesraad. 

Daarom heeft begin 2014 een ‘sollicitatieronde’ plaats-

gevonden. Op basis daarvan zijn per 15 mei 2014 als 

nieuwe leden benoemd: mevrouw M.S. (Manon) Wijn-

hout, J.G. (José) Bos en G.A. (Ton) van de Kraats. De 

heer T.B. (Teije) Koning is vanaf 15 juni herbenoemd 

als lid van de Wmo-adviesraad voor een periode van 

4 jaar.

Eind 2014 was dit de samenstelling van de Wmo-ad-

viesraad:

Dagelijks bestuur:

•	 Mevrouw	 W.	 (Wietske)	 Schoenmaker,	 voorzitter	

(Oosterbeek)

•	 De	heer	W.J.	(Willem	Jan)	Nuismer,	secretaris	(Wolf-

heze)

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

zitter/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)

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

(Wolfheze)

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

•	 Mevrouw	M.S.	(Manon)	Wijnhout	(Oosterbeek)

•	 Mevrouw	J.G.	(José)	Bos	(Renkum)

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

Openbare vergaderingen
In het verslagjaar heeft de Wmo-adviesraad veertien 

keer vergaderd op het gemeentehuis in Oosterbeek. 

Deze vergaderingen vonden in principe maandelijks 

plaats. Er waren vier extra vergaderingen. De vergade-

ringen waren openbaar. Iedereen kon de vergaderingen 

bijwonen en alle inwoners uit de gemeente Renkum 

konden gebruik maken van het inspreekrecht. Van dit 

recht is in het verslagjaar driemaal gebruikgemaakt.

De agenda en de stukken van de vergadering lagen 

ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 

Voor gemeenteraadsleden lagen de stukken ook ter 

inzage in het fractiehuis. De vergaderingen werden 

aangekondigd op de gemeentepagina in Hoog en 

Laag en op de website van de gemeente Renkum. 

Tijdens de vergaderingen nodigden wij – als de agenda 

het toeliet – ook vertegenwoordigers uit van organisa-

ties die actief zijn op het gebied van de Wmo, om een



een presentatie te geven over hun werkzaamheden. In 

2014 waren dit:

•	 de	 heren	 H.	 (Hanne)	 Derickx	 en	 R.	 (Ron)	 Smits,	

Woonzorgnet;

•	 de dames E. (Els) van Dusseldorp, T. (Tonnie) Hagen 

en A. (Anke) van den Berg, casemanagers dementie;

•	 de	heer	E.	(Edwin)	Frei	en	de	dames	Verhof	en	Bres-

ser, Het Schild centrum voor blinde en slechtziende 

ouderen in Wolfheze.

Besloten vergaderingen en andere interne 
bijeenkomsten
In 2014 waren er drie besloten vergaderingen over het 

eigen functioneren van de Wmo-adviesraad. 

Daarnaast was er in januari van het verslagjaar een 

vervolg studiebijeenkomst over de huidige visie en 

werkwijze van de Wmo-adviesraad in relatie tot de 

huidige en toekomstige (beleids)ontwikkelingen in 

het sociaal domein. Op basis hiervan hebben wij de 

huidige visie van de Wmo-adviesraad geactualiseerd. 

Ook hebben wij een nieuwe folder over de Wmo-

advies raad uitgebracht.

In de tweede helft van 2014 was er een informele 

bijeen komst met als doel groepsbinding, mede in ver-

band met de nieuwe leden. Daarbij hebben wij ook af-

scheid genomen van de twee laatste leden, die vanaf 

de oprichting al lid waren van de Wmo-adviesraad.

Samenwerking met de gemeente, 
ondersteuning 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. Verder 

stelde de adviesraad tot 2014 steeds een jaarplan op. 

Inmiddels is besloten om in het jaarverslag de speer-

punten van het volgende jaar op te nemen en geen 

afzonderlijk jaarplan meer te maken. De Wmo-advies-

raad probeert steeds proactief te werk te gaan en al 

in een zo vroeg mogelijk stadium bij nieuw beleid be-

trokken te zijn/worden. 

Als gevolg van de verkiezingen is een nieuw college 

aangetreden en is een einde gekomen aan de goede 

samenwerking met de wethouders P.J. (Pieter) van 

Lent en H.J. (Rita) Weeda. In het nieuwe college is wet-

houder H.J. (Hermine) van den Berg - van Zijl benoemd 

tot coördinerend wethouder Wmo en bestuurlijk aan-

spreekpunt voor de Wmo-adviesraad.

Met de komst van de nieuwe wethouder hebben wij 

de oude (samenwerkings)afspraken weer opnieuw be-

keken. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen. 

Zo is de wethouder in principe niet meer aanwezig 

bij het agendaoverleg. De beleidsambtenaar Wmo en 

de ambtelijk secretaris zijn aanwezig bij de voorberei-

dingsoverleggen van de vergaderingen van de Wmo-

adviesraad. De wethouder is (alleen) aanwezig bij het 

begin van de vergaderingen van de Wmo-adviesraad 

voor mededelingen en het beantwoorden van vragen. 

Deze afspraken zorgen voor een goed contact en een 

goede informatie-uitwisseling met de gemeente.

De Wmo-adviesraad behandelt de adviesaanvragen 

van de gemeente in de openbare vergaderingen. De 

betreffende beleidsambtenaar is in principe bij de 

behandeling aanwezig, maar neemt geen deel meer 

aan de discussie van de adviesraad. De ervaring van 

de Wmo-adviesraad met deze werkwijze is positief. Ze 

bevordert de eigen denkkracht en de kwaliteit van de 

discussie en adviezen van de Wmo-adviesraad.

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 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 steeds 

gelukt.

De ambtelijk secretaris van de Wmo-adviesraad is ook 

ambtelijk secretaris van de WWB-adviesraad (inmid-

dels Adviesraad Participatiewet). Hierdoor zijn naast 

praktische voordelen ook de inhoudelijke afstemming 

en stroomlijning tussen de beide adviesraden onder-

ling en tussen de adviesraden en de gemeente ge-

borgd. 

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 de werkzaamheden.



Samenwerking en afstemming met WWB-
adviesraad en gezamenlijk bestuurlijk over-
leg met het college van B&W
Het adviesterrein van de Wmo-adviesraad en de WWB-

adviesraad (inmiddels Adviesraad Participatiewet) 

overlapt inhoudelijk gedeeltelijk. Daarom is afstem-

ming gewenst. De gezamenlijke ambtelijk secretaris 

coördineert het onderling contact. De adviesraden 

wisselen verslagen van de vergaderingen uit. Waar 

nodig brengen zij gezamenlijke adviezen uit. 

Dit jaar vonden twee gezamenlijke bijeenkomsten 

plaats over de toekomstige positie en rol van de ad-

viesraden. Het formele, jaarlijkse bestuurlijk afstem-

mingsoverleg kwam hiermee te vervallen. 

In september nodigde de gemeente beide adviesraden 

uit om aanwezig te zijn bij een informatiebijeenkomst 

voor de gemeenteraad over het Uitvoeringsplan Soci-

aal Domein.

In het verslagjaar hebben de Wmo- en WWB-advies-

raad geen gezamenlijke adviezen uitgebracht. De 

beide adviesraden hebben wel afzonderlijke adviezen 

uitgebracht over gelijke adviesaanvragen. Het gaat 

om de adviesaanvragen over het Uitvoeringsplan Soci-

aal Domein en het Beleidsplan Maatregelen Wet werk 

en bijstand en de bijbehorende verordeningen en de 

Nota minimabeleid.

Toekomst adviesraden/cliëntenparticipatie 
gemeente Renkum
Op initiatief van de gemeente zijn er twee bijeen-

komsten geweest over de gewenste toekomstige rol 

en positie van de adviesraden. Bij die bijeenkomst wa-

ren vertegenwoordigers van de gemeente, de WWB-

adviesraad, de WSW-raad en de Jongerenadviesraad 

in oprichting.

Mede op basis daarvan heeft de gemeente besloten 

om per 1 januari 2015 de huidige adviesstructuur zo-

veel mogelijk in stand te houden:

•	 De	 WWB-adviesraad	 (per	 1	 januari	 2015:	 Advies-

raad Participatiewet) richt zich op de Participatie-

wet (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.

Op een later moment wordt gekeken of deze advies-

structuur aangepast moet worden. Er zijn gedachten 

om tot een meer integrale adviesstructuur te komen. 

Daarnaast bestaat de wens dat zowel de gemeente 

als de adviesraden hun werkwijze nog meer gaan        

‘kantelen’ en flexibiliseren. Op die manier kunnen we, 

afhankelijk van het beleidsonderwerp, de juiste infor-

matie van cliënten beschikbaar maken. Hierbij is ook 

sprake van nieuwe doelgroepen. Gebiedsgericht wer-

ken biedt hierbij mogelijk ook kansen, maar is op dit 

moment nog niet actueel.

 

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 aangesloten bij de Koepel Wmo-       

raden. Ook in dit kader zijn in het verslagjaar diverse 

bijeenkomsten bezocht.

Communicatie en informatie
Er is in 2014 een vernieuwde folder van de Wmo-

advies raad gemaakt, waarin staat wat de Wmo-               

adviesraad is en doet en hoe iemand contact kan 

opnemen met de Wmo-adviesraad. 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-adviesraad 

op de website van de gemeente Renkum. Op de web-

site zijn naast algemene informatie over de Wmo-

adviesraad (doelstelling, samenstelling, vergadersche-

ma) ook de agenda en de verslagen van de vergade-

ringen te vinden, evenals de door de Wmo-adviesraad 

uitgebrachte adviezen en de reacties van de gemeente 

hierop.

Zoals gemeld worden de vergaderingen verder ook 

aangekondigd in Hoog en Laag. Hierin vertellen wij 

ook over de uitgebrachte adviezen.

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

volgende onderwerpen schriftelijke adviezen/reactie 

uitgebracht aan het college:

•	 Nota	Wonen	gemeente	Renkum	

•	 Website	gemeente	Renkum	(ongevraagd)

•	 Inventarisatie	burgerinitiatieven	(ongevraagd)

•	 Informatie/uitvoeringsplannen	Sociaal	Domein	(on-

gevraagd)

•	 Innovatiefonds	 Maatschappelijk	 Ondersteuning	

(ongevraagd)
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•	 Regiovisie	 aanpak	 huiselijk	 geweld	 en	 kindermis-

handeling 2015-2019  

•	 Cliëntenparticipatie	(ongevraagd)

•	 Verordening	voorzieningen	Jeugd	2015

•	 Verordening	 voorzieningen	 maatschappelijke	 on-

dersteuning 2015 (Wmo)

•	 Beleidsplan	Maatregelen	Wet	Werk	en	Bijstand	en	

bijbehorende verordeningen 2015

•	 Besluit	Wmo	2015

•	 WeHelpen

•	 Uitvoeringsplan	Sociaal	Domein

•	 Nota	minimabeleid	2015-2018

De volledige schriftelijke adviezen/reacties van de 

Wmo-adviesraad en het antwoord hierop van de ge-

meente Renkum vindt u op de webpagina van de 

Wmo-adviesraad op de website van de gemeente Ren-

kum via www.renkum.nl/bis > Overige commissies.

Daarnaast heeft de Wmo-adviesraad naar aanleiding 

van twee insprekers in de vergadering twee brieven 

aan het college gestuurd met informatieve vragen. 

Die gingen over het beleid bij het aanvragen/onder-

steunen van een landelijke ‘Status aparte’ voor zorg-

instellingen en over de werkwijze van de gemeente bij 

niet-geregistreerde werkzoekenden. Ook deze kunt u 

samen met de reactie van de gemeente nalezen op de 

website.

In de maandelijkse openbare vergaderingen hebben 

wij verder constructief overlegd met de wethouder(s) 

over allerlei andere (actuele) onderwerpen.

Vooruitblik naar 2015
2014 stond in het teken van de veranderingen in het 

sociaal domein: de vier decentralisaties Jeugdzorg, 

AWBZ-begeleiding, Participatiewet en Passend Onder-

wijs. 

Per 1 januari 2015 is de transitie een feit. Het Sociaal 

Loket heeft dan een belangrijke rol in de uitvoering. 

Hier kunnen alle inwoners terecht met vragen op het 

gebied van het sociaal domein. In verband met de 

korte voorbereidingstijd zal dan niet alles gereed en 

perfect op orde zijn. De Wmo-adviesraad beschouwt 

het als haar taak om de gemeentelijke invoering en 

uitvoering van de nieuwe wetgeving kritisch te volgen 

en zonodig het college van adviezen te voorzien. Lei-

draad daarbij is het criterium/de vraag: kan iedereen 

meedoen?

De uitdaging voor de gemeente wordt om de bezui-

nigingen en decentralisaties gemeentebreed op te 

vangen en creatieve verbindingen en dwarsverbanden 

te leggen, zowel binnen de gemeente als met maat-

schappelijke partners. Geïntegreerd gemeentelijk be-

leid is gewenst. Tegelijkertijd zal ook van inwoners 

gevraagd worden om (meer) verantwoordelijkheid 

te nemen voor zichzelf en anderen. En dit alles met 

het doel dat alle inwoners, en in het bijzonder de      

kwetsbare inwoner, 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 zullen drie adviesraden actief zijn op het ter-

rein van het sociaal domein. Een goede samenwerking 

bij overlappende aandachtsvelden is van belang. De 

Wmo-adviesraad wil een goede samenwerkingsrela-

tie opbouwen en uitbouwen met de Jongerenraad en 

de Adviesraad Participatiewet. Eind 2015 zal de vraag 

beantwoord moeten worden of de huidige advies-

structuur behouden kan blijven of dat die aangepast 

moet worden aan de nieuwe werkwijze en situatie. 

Op welke wijze kan de stem van de inwoners het beste 

gehoord worden in het beleid en/of bij de uitvoering?

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag 

of de Wmo-adviesraad in het algemeen? Dan nodigen 

wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Afkortingen

B&W

AWBZ

Wmo

WWB

Wsw 

Burgemeester en Wethouders

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet Werk en Bijstand

Wet sociale werkvoorziening
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E-mail wmoraad@renkum.nl

www.renkum.nl


