Jaarverslag van de Wmo-raad over het jaar 2016
De Wmo raad is een officieel adviesorgaan voor de gemeente Uden.
De raad was in 2016 als volgt samengesteld:
Theo van den Boogaart
Geertje van Beerendonk
Hans Heerdink
René van der Velden
Marian Metselaar
Rian van Heugten
Mirjam Langenhuijzen
Wilma Bongers
Antoinette Verhagen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester/ vice voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Notuliste
Kandidaat lid vanaf December 2016

Het bestuur van de Wmo raad vergadert eenmaal per maand in het gebouw
van MIK aan het Mondriaanplein van 17.30-19.30 h. Het dagelijks bestuur
vergadert in principe eveneens eenmaal per maand.
In Januari is er afscheid genomen van Tinie Kardol, Ans Schoppema en
Sylvia de Cocq. Zij werden hartelijk bedankt voor hun inzet.
In het verslagjaar zijn onderstaande onderwerpen aan de orde geweest:
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Adviezen/ vragen aan de Gemeente. meerdere malen zijn er
vragen gesteld aan de gemeente. De volgende onderwerpen zijn
daarbij aan de orde gekomen. (Een beschrijving van de adviezen
zijn te vinden op de website van de Wmo raad:
o ‘Eigen Bijdrage’ regeling.
o Advies over aanpak beschermd wonen.
o Overleg met Wethouder Overmans over het verkrijgen van
kwantitatieve gegevens van de gemeente Uden betreffende
het gebruik van de Wmo / Jeugdwet binnen de gemeente om
zo meer ‘Zicht op gebruik zorg in de Udense samenleving”.
o Jeugd.
o Inloop GGZ.

o Het mantelzorgcompliment


Zicht op zorg. Op 12 maart 2016 was er een werkbijeenkomst voor
de Wmo-raad leden waarin Zorgbelang een training gegeven heeft
over het thema hoe zicht op de zorg en ook op de uitvoering van
deze zorg te krijgen, met name wie, wat en wanneer. Een goede
takenverdeling van de WMO raadsleden, een alerte houding (ogen
en oren open) en communicatie met maatschappelijke partners zijn
van belang. Na de werkbijeenkomst, hebben diverse leden van de
Wmo-raad gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners om
signalen uit de Udense samenleving op te halen.



Jeugd. Er zijn gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners
om signalen uit de Udense samenleving op te halen Er is oa
gesproken met de Stichting Compass Uden, de jeugdbasisteams, de
Tandem en het Udens College. Er zijn vragen opgesteld die in een
gesprek met de Wethouder Thijs Vonk en Marja Ignatius besproken
zijn (zie ‘overleg’).



Eigen Bijdrage regeling. Vanuit de ervaringen en kennis van de
Wmo-raad leden zijn er vragen geformuleerd over de ‘Eigen
Bijdrage’ regeling, welke naar de gemeente gestuurd zijn. De
vragen en antwoorden zijn te vinden op onze website.



Maatschappelijke opvang. De regiogemeenten met Oss als
centrumgemeente hebben besloten om samen met de WMO raden
nieuw beleid te ontwikkelen voor de Maatschappelijke Opvang. Daar
is in de zomer van 2016 mee gestart. Hans Heerdink en Mirjam
Langenhuijzen zijn hiervoor de afgevaardigden van de Wmo-raad
Uden.



Beschermd Wonen. Er is door de Wmo-raad Uden een advies over
de aanpak beschermd wonen naar de Gemeente gestuurd. De
vragen en antwoorden zijn te vinden op onze website.



Overleg. Meerdere malen zijn er vertegenwoordigers van belangen
groepen aanwezig geweest bij de vergadering van de Wmo-raad om
ons bij te praten over actuele onderwerpen. Er was o.a. overleg
met:
o Zorgbelang Brabant heeft gesproken over het thema “zicht op
zorg”
o Alzheimer Nederland Oss-Uden-Veghel gaf een presentatie
over wat dementie nu eigenlijk is
o Gemeente over oa Mantelzorg compliment, Inkoopdocument
WMO 2017
o Gemeente over Jeugd problematiek
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Aandachtfunctionarissen. Er is door Theo van den Boogaart een
voorstel gemaakt om te gaan werken met aandachtfunctionarissen.
Ieder lid heeft zijn eigen portefeuille en kan zich zo specifiek
ontwikkelen op een bepaald aandachtsgebied.



Website. Op de website www.wmoraaduden.nl. zijn de
vergaderdata, adviezen en info over de leden te vinden. Ook is er
een poll, waarbij de mening gevraagd kan worden over een actueel
onderwerp.



Breed Beraad. De Wmo raad vergadert tweemaal per jaar met de
afgevaardigden van de zorginstellingen. Dit wordt het Breed Beraad
genoemd. In dit verslagjaar hebben wij elkaar tweemaal ontmoet
t.w. op 25 mei en 23 november. Onderwerpen waarover gesproken
werd waren de ontwikkelingen in de Jeugdzorg (spreker Henk
Reimert) en de mantelzorg (sprekers Miriam van de Smissen,
directeur/bestuurder ONS Welzijn en Marjo Mooren, projectadviseur
bij Briz, Brabantse Raad voor Informele Zorg). Het zijn
ontmoetingen met een duidelijk toegevoegde waarde. Deelnemers
informeren elkaar en de Wmo-raad wordt bijgepraat door Udense
organisaties.



Bestuurlijk overleg met de Gemeente. Tweemaal per Jaar zal er
een bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de voorzitter van de
Wmo-raad en wethouder Overmans.



Publicaties Brabants Dagblad en Udens weekblad. Als gevolg
van de bestuurswisseling van Tinie Kardol naar Theo van den
Boogaart is er door de Wmo-raad een persbericht naar het Brabants
dagblad gestuurd. Naar aanleiding van dit persbericht zijn de
voorzitters gevraagd voor een interview, hetgeen gepubliceerd is in
het Brabants dagblad. Daarna kwam een zelfde verzoek van het
Udens weekblad.



BUSVOL (regionaal overleg). Er werd door onze leden Theo van
den Boogaart en René van de Velden deelgenomen aan de
bijeenkomsten van het BUSVOL overleg. BUSVOL staat voor Boekel,
Uden, St. Oedenrode, Veghel en Landerd. Er was ook een extra
BUSVOL overleg met als thema: de transformatie van Wmo-raad
naar een Bredere Raad / Raad Sociaal Domein



Informatiebijeenkomsten van de Gemeente. In maart werd
deelgenomen aan informatiebijeenkomsten georganiseerd door de
gemeente over de “zorg verandert”. Op 21 Juni, hebben een aantal
Wmo-raad leden als toehoorder een openbare commissie
vergadering in gemeente huis bijgewoond waar de “indicatoren
sociaal domein” besproken werden.



Tansformatie Wmo-raad richting raad sociaal domein: de
voorzitters van de adviesraden Uden; Drempels Weg, Platform
Minima, KBO Uden en de Wmo-raad en Saskia van de Broek van
Zorg belang en Margreet van de Rakt zijn meerdere malen bij elkaar
gekomen voor overleg over een transitie naar een Raad Sociaal
Domein. Als het gevolg hiervan is afgesproken dat er 4 maal per
jaar overleg zal zijn met de voorzitters van de Udense advies raden
en dat Theo van den Boogaart deze bijeenkomsten zal voorzitten.

Het geheel overziende heeft de Wmo-raad in dit verslagjaar weer veel
werk verzet en zijn wij tevreden over de resultaten. Het geeft ons
voldoende motivatie om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Namens het bestuur,
Theo van den Boogaart, voorzitter

Werd getekend door
Geertje van Beerendonk,
Secretaris van de Wmo-raad
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