Jaarbericht 2011 en 2012
WMO ADVIES RAAD DE BILT
In dit jaarbericht beschrijven we de werkzaamheden van de Wmo Advies Raad (WAR)
over het jaar 2011 en 2012. In 2011 vergaderde de WAR acht keer, en in 2012 negenkeer.
Als Wmo Advies Raad gaven we in 2011 en 2012 advies over het project MENS, over
voorgestelde bezuinigingen op de Wmo, en op voorstellen over het vrijwilligersbeleid.
In de Wmo Advies Raad (afgekort WAR) waren vertegenwoordigd: ouderenorganisaties, het
Gehandicaptenplatform, de groep mantelzorgers, mensen met een Ggz-achtergrond, de kerken en
burgers met een allochtone achtergrond. In 2012 gingen meer mensen aan de WAR deelnemen
die geen specifieke organisatie als achtergrond hebben.
De deelnemers aan de WAR treft u aan het eind van dit verslag aan. De WAR werkte samen met
het Gehandicaptenplatform De Bilt en met de Ouderenadviesraad De Bilt. De WAR stond onder
leiding van een onafhankelijk voorzitter en maakte gebruik van professionele ondersteuning.
De nadruk in het werk van de WAR is in de afgelopen jaren verschoven van het verstrekken van
formele adviezen naar het meedenken over richting van beleid en de gevolgen voor de uitvoering
ervan.

Adviezen van Wmo Raad aan het college van B & W
In 2011 en 2012 gaf de WMO Advies Raad de volgende adviezen:
Reactie op eindrapport MENS
Op het eindrapport van het project MENS
hebben we kritisch gereageerd. De
hoofdlijnen van onze reactie betroffen
vooral de vorm van de evaluatie zelf, niet
gebaseerd op cijfermatige gegevens, geen
financiële gegevens betrokken bij de
evaluatie, inwoners niet aan het woord
gelaten, in plaats van levende mensen werd
een onrealistische casus gebruikt.
We vonden verder dat de organisatie en de
samenwerking werden geëvalueerd, niet
wat de inwoners aan voordeel van dit
project hebben gehad.
Wat het vervolg van het project betreft was
ons advies om alleen met die onderdelen
verder te gaan waarvan bewezen is dat de
Biltse bevolking daar behoefte aan heeft en
waarbij MENS ervaring/expertise heeft

opgebouwd ondermeer door de opleiding
van de diverse betrokkenen in het project.
Pre-advies bezuinigingen Wmo
Vooruitlopend op de bezuinigingen op het
Regionaal Vervoer hebben we onze zorg
geuit over de betaalbaarheid van het
(collectief) vervoer voor geïndiceerde
ouderen en voor mensen met een
beperking. Voor beide groepen is het
belangrijk gebruik te kunnen blijven maken
van het collectief vervoer.
Advies over bezuinigingen op de Wmo
In ons advies over bezuinigingen op de
Wmo hebben we de volgende zaken
aangekaart:
Wat de tarieven voor hulp bij de
huishouding betreft, waren we er nog niet
van overtuigd dat een vermindering van de
vergoeding van € 300.000 aan de
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zorgaanbieders geheel zonder verlies van
kwaliteit gepaard zou gaan. We hebben
verzocht ervoor te zorgen dat de
klanttevredenheidsonderzoeken waartoe de
zorgaanbieders volgens de regels van de
aanbesteding verplicht zijn, openbaar
gemaakt worden.
Wat de verlaging betreft van het uurtarief
waarop van hulp bij de huishouding in de
vorm van een PGB hebben we onze twijfels
geuit over de vraag of men voor een bedrag
van € 17,50 per uur wel een geschoolde
medewerker aan kan trekken als het om
intensievere zorg gaat, de zgn. HH2. Dat
het college voorstelde om de
verantwoordingsvrije drempel te verlagen,
daar konden we ons in vinden.
Wat woningaanpassingen betreft vonden
we de voorstellen te weinig uitgewerkt om
daarover een advies te geven. Wat de
bezuinigingen op de vervoersvoorzieningen
betreft vonden we het niet onterecht dat de
gemeente, gegeven de financiële situatie,
voortaan een indicatie zou gaan invoeren.
We hebben onze bezorgdheid uitgesproken
over de uitkomsten van de aanbesteding
hulpmiddelen. Met het bedrijf dat voortaan
de hulpmiddelen gaat leveren hebben we in
het verleden niet al te goede ervaringen
opgedaan. We hebben extra aandacht
gevraagd voor kwaliteitsbewaking.

Advies over de nota Betrokken De Bilt
Ons advies over de nieuwe opzet voor het
vrijwilligersbeleid was positief. Wel misten
we streefcijfers aan de hand waarvan de
uitvoering geëvalueerd zou kunnen worden.
Advies op de kadernotitie
Maatschappelijke Ondersteuning
We vonden de plannen nog erg globaal.
Wel zijn we positief over de vorderingen om
in De Bilt één welzijnsinstelling te
realiseren. We zijn kritisch op voornemens
die wel heel mooi klinken maar ook veel
kosten aan afstemming en overhead
waardoor er minder overblijft voor welzijn en
zorg zelf. Ook het volledig inzetten op een
wijkgerichte aanpak levert twijfels op, want
de vraag is waar dan de plaats en de taak is
van het Biltse verenigingsleven.
Het klanttevredenheidsonderzoek 2011,
toegespitst op mantelzorg, toont volgens
ons aan dat de bekendheid van
ondersteuning nog verbeterd kan worden.
De volledige adviezen zijn te downloaden
van www.wmoadviesraaddebilt.nl

Contacten met gebruikers en cliënten
De Wmo Advies Raad onderhield op verschillende
manieren de contacten met gebruikers/klanten van
de Wet maatschappelijke ondersteuning. Leden
van de WAR zijn betrokken bij maatschappelijke
organisaties en via de leden komen signalen bij de
WAR binnen. De website leverde verschillende
contacten op met inwoners en instellingen.

Gesprekken met college en beleidsambtenaren, en externe contacten
Zoals in het convenant is afgesproken, onderhoudt de Wmo Advies Raad contact met ambtenaren
en met het college. Ook in 2011 en 2012 voerde de WAR gesprekken met de wethouder en met
vertegenwoordigers van ambtelijke diensten. De verschillende deelnemers aan de WAR brachten
signalen in van wat er leeft onder de Biltse bevolking. Leden van de WAR gaven hun ervaringen
en mening door in diverse overleggen, raadplegingen en bij diverse presentaties.
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Samenstelling Wmo Advies Raad De Bilt in 2011 en 2012
Leden van de WAR waren in 2011:
Voorzitter: Jan van ’t Land. Vanuit ouderen(-organisaties): Corry den Ouden – Smit (tot augustus) ,
Gerda Steenbakkers - de Groot en Dik Meijer. Vanuit groepering mensen met een
functiebeperking: Wilma Dijkstra en Eugène van Rossum. Vanuit Ggz- cliënten: Anke Vergeer.
Vanuit de mantelzorgers: Wil Mackaay. Vanuit de kerken: Kees van Scherpenzeel. Vanuit de
allochtone inwoners: Nuha Bakri. Ondersteuning: Ineke van de Rotte
Wijzigingen in 2011 en 2012
In 2011 en begin 2012 namen afscheid: Anke Vergeer, Jan van ’t Land, Corry den Ouden.
Een wervingscommissie werd geïnstalleerd waaraan Dik Meijer, Gerda Steenbakkers en Wil
Mackaay deelnamen. Het resultaat was dat er vier nieuwe leden toetraden t.w.: Loes Klok, Saliha
El Bakkali, Sila Ramkisoensing en Marijke van de Vrugt . Later in 2012 werd Marijke Drieenhuizen
lid van de WAR. Danielle Janssen vertegenwoordigde het Gehandicaptenplatform wanneer
Eugene van Rossum verhinderd was.
Na het vertrek van Jan van ’t Land als voorzitter nam Ineke van de Rotte tijdelijk het
voorzitterschap waar van de WAR. De vergaderingen werden voorbereid door een
agendacommissie, waar naast de voorzitter a.i. ook Wil Mackaay en Saliha El Bakkali zitting
hadden. Eind 2012 nam Gerda Steenbakkers afscheid en Ineke van de Rotte vertrekt begin 2013
als ondersteuner. Met ingang van januari 2013 wordt Loes Klok voorzitter van de Wmo Advies
Raad, en Toos Geurts van Kessel de nieuwe ondersteuner.
In de tweede helft van 2012 zijn de taken opnieuw verdeeld en hebben alle leden van de WAR een
of meer prestatievelden voor hun rekening genomen. De verdeling is als volgt:
Prestatieveld
Sociale samenhang en leefbaarheid
Ondersteuning jeugdigen
Informatie en advies

Maatschappelijke opvang
OGGZ / GGZ
PGB, transitie AWBZ

Wie
Nuha Bakri, Loes Klok en Sila Ramkisoensing
Saliha El Bakkali en Nuha Bakri
Loes Klok, Wilma Dijkstra, Danielle Janssen, Dik
Meijer
Wil Mackaay
Marijke van de Vrugt
Wilma Dijkstra, Danielle Janssen, Dik Meijer,
Marijke Drieënhuizen, Hans Wothers
Wilma Dijkstra, Danielle Janssen, Dik Meijer,
Marijke Drieënhuizen, Hans Wothers
Kees van Scherpenzeel
Kees van Scherpenzeel
Marijke Drieenhuizen

Doelgroepen
Inwoners van allochtone afkomst

Nuha Bakri

Jeugd
Mantelzorg
Ouderen
Contacten met doelgroepen vanuit de kerken

Saliha El Bakkali
Wil Mackaay
Dik Meijer
Kees van Scherpenzeel

Mantelzorg
Vrijwilligersbeleid
Toegankelijkheid, deelname aan maatschappelijk
verkeer door mensen met een functiebeperking
Voorzieningen
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