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1. Voorwoord/inleiding 
 
Dit is het eerste verslag wat tot stand is gekomen van de Wmo-raad in IJsselstein. 
In dit verslag wordt een terugblik gegeven over het afgelopen jaar 2010. 
 
De gemeente IJsselstein heeft ervoor gekozen een Wmo-raad in te stellen die op 8 januari 2007 
officieel is geïnstalleerd door de wethouder Frans Cremer. 
 
De Wmo-raad in IJsselstein is een belangrijk adviesorgaan en heeft als doel het College van 
B&W te adviseren over alles wat samenhangt met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo). De instelling van de adviesraad is vastgelegd in een Verordening en 
kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Het gaat ook over de manier waarop de 
gemeente in haar gehele beleid de mogelijkheden bevordert tot gelijkwaardige 
maatschappelijke deelname van kwetsbare burgers. 
 
De raad maakt gebruik van de faciliteiten van de gemeente, vergadert in het gemeentehuis en 
maakt gebruik van ambtelijke ondersteuning die de schakel is naar de gemeente. 
Belangrijk voor de raad is dat er een vaste contactpersoon is vanuit de gemeente die een 
overview over het brede terrein van de Wmo heeft. Dit schept duidelijkheid en korte lijnen, 
bevordert de onderlinge communicatie over advisering en terugkoppeling van uitgebrachte 
adviezen.  
 
Aan het einde van het jaar liep de termijn van 4 jaar af voor de huidige zittende leden van de 
Wmo-raad waardoor er drie vacatures zijn ontstaan voor de fysiek gehandicapten, cliënten 
geestelijke gezondheidszorg en voor de jongeren. 
De overige leden hebben een 2e termijn van vier jaar aanvaard. 
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2. De Wmo in het kort 
 
Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking getreden. 
Het doel van de Wmo is dat elke burger, met of zonder een beperking, volwaardig aan de 
samenleving kan deelnemen. Daarnaast maakt cliëntenparticipatie een belangrijk deel uit van 
de Wmo. 
De uitvoering van de Wmo is in handen van de gemeente. In de wet is expliciet vastgesteld dat 
het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) burgers bereikt bij het opstellen en 
voorbereiden van gemeentelijk beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning.  
Daarnaast dient de gemeente verantwoording af te leggen aan inwoners en lokale organisaties 
door de bereikte resultaten inzichtelijk te maken. 
De gemeente is verplicht hun beleid te toetsen aan de afspiegeling van de samenleving. Zij 
dient burgers te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en versterking van burgerparticipatie 
door het uitwisselen van kennis en ervaring. 
 
De maatschappelijke ondersteuning is in de Wmo verwoord in negen prestatievelden. Het 
ministerie van VWS geeft kaders aan waarbinnen elke gemeente haar eigen beleid kan maken. 
Een beleid dat afgestemd is op de wensen en samenstelling van de bevolking. 
De gemeente dient bij uitstek in staat te zijn om lokaal maatwerk te leveren en de burgers die 
dat nodig hebben de juiste ondersteuning te bieden. 
 
De Wmo bestrijkt 9 hoofdthema’s de zogenaamde ‘prestatievelden’, dat er op duidt dat 
gemeenten, ondanks de grote mate van beleidsvrijheid die zij heeft, verplicht zijn prestaties te 
leveren binnen deze thema’s. 
 
Deze 9 prestatievelden zijn: 

1. Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten; 
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en 

van ouders met problemen met opvoeden; 
3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 
4. Het ondersteunen van mantelzorgers daar onder begrepen steun bij het vinden van 

adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het 
ondersteunen van vrijwilligers; 

5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het  
 zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch  
 probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch 

psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het 
behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het 
maatschappelijk verkeer; 

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van 
beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het 
slachtoffer is gepleegd; 

8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het 
bieden van psychosociale hulp bij rampen; 

9. Het bevorderen van verslavingsbeleid. 
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Compensatieplicht: 
De gemeente heeft een compensatieplicht volgens artikel 4 van de Wmo. Mensen met een 
beperking kunnen rekenen op ondersteuning in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie, zodat zij (wederom) in staat gesteld worden: 

- een huishouden te voeren;  
- zich te verplaatsen in en om de woning; 
- zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; 
- medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.  

De gemeente krijgt door de Wmo de vrijheid te kijken welke voorzieningen, incidenteel of 
structureel, zij daarvoor inzet. Het beoogde resultaat ligt dus vast (zelfredzaamheid en 
maatschappelijke participatie), de weg er naar toe (de voorziening) is nader te bepalen op 
grond van het beleid dat binnen onze gemeente wordt gevoerd. 
 
Bij het vaststellen welke voorzieningen adequaat zijn om zo mogelijk mee te doen, moet de 
gemeente rekening houden met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager. 
Daarnaast moet rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden die iemand heeft 
om zelf in maatregelen te voorzien.  
 
De ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning, het ‘Verstrekkingsboek maatschappelijke 
ondersteuning en de besluiten ‘Ondersteuning  IJsselstein’ zijn de regelingen die zijn 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
De wet kent een aantal procesverplichtingen: 
• De gemeenteraad dient steeds een periode van vier jaar een plan vast te stellen. 
• De gemeenteraad dient een verordening (of verstrekkingsboek) vast te stellen over – door 

Burgemeester en Wethouders te verlenen – individuele voorzieningen. 
In de verordening wordt vastgelegd wie aanspraak kan maken op welke voorzieningen. 

• Burgemeester en Wethouders dienen burgers – en in het bijzonder burgers om wie het 
gaat – en instellingen bij de voorbereiding, vaststelling en verantwoording van beleid te 
betrekken. In de gemeente IJsselstein is de Participatieraad Wmo IJsselstein ingesteld om 
hier zorg voor te dragen. 

• De gemeente dient nader te bepalen presentatiegegevens over maatschappelijke 
ondersteuning te registreren en deze jaarlijks te publiceren en te verstrekken aan de 
Minister van VWS ten behoeve van zgn. benchmark. 
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3. Wat doet de Wmo-raad: 
 
De Wmo-raad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van 
Burgemeester en Wethouders (B&W) over het beleid en de voorzieningen van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zij geeft signalen door over ontwikkelingen en 
knelpunten in de uitvoering. 
Het college voorziet de Wmo-raad van informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen 
functioneren van de Wmo-raad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid 
en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. 
 
Daarvoor is het nodig dat de raad zich goed op de hoogte stelt van de bestaande en nieuwe 
ontwikkelingen, goed wordt geïnformeerd door haar achterban en door de gemeente in een 
vroeg stadium bij het Wmo-beleid wordt betrokken. 
Daarnaast worden ook andere minder formele wegen bewandeld om onze opvattingen te 
verspreiden en problemen vanuit de praktijk te vernemen die zeker net zo belangrijk zijn. 
De specifieke doelgroepen die binnen de Wmo aandacht krijgen zijn onder andere: 
ouderen, jongeren, mensen van alochtone afkomst, mensen met een fysieke of geestelijke 
beperking , mantelzorgers en vrijwilligers. 
De Wmo-raad dient op deze wijze als platform voor samenleving tussen de gemeente en 
burgers op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. 
De leden zetten zich in op persoonlijke titel en op basis van vrijwilligheid. 
Voor de samenstelling wordt verwezen naar bijlage I. 
 
In het verslagjaar zijn er vijf vergaderingen gehouden over inhoudelijke en organisatorische 
onderwerpen. Naast deze vergaderingen vindt overleg plaats in de vaste stuurgroepen en 
projectgroepen (werkgroepen). De werkgroepen bespreken specifieke onderwerpen en werken 
dit uit ter bespreking in de raad waarna een definitief besluit wordt genomen over het 
uitbrengen van een eventueel advies aan B&W. Hierdoor vinden er ook minder plenaire 
vergaderingen plaats. 
Werkgroepen kunnen advies/hulp vragen van externen (ambtenaren en deskundigen) voor 
ondersteuning. Voor de stuurgroepen en werkgroepen wordt verwezen naar bijlage II. 
Tevens zijn er twee extra vergaderingen gehouden in november n.a.v.: 

- aangekondigde bezuinigingen in het kader van ‘Keuzes maken’. 
- bespreking over de door het college gemaakte ‘Keuze-voorstellen’ aan de 

gemeenteraad. 
 
De raad nodigt de verantwoordelijke wethouder mevr. Van Beukering-Huijbregts uit om één of 
twee keer bij een vergadering aanwezig te zijn, hetgeen ook op 29 september heeft 
plaatsgevonden. 
 
Overige werkzaamheden van de Wmo-raad: 

- Maakt gebruik van het inspreekrecht in klustervergaderingen; 
- Voor contacten met de achterban worden inspraak bijeenkomsten gehouden. o.a. 

avonden voor specifieke doelgroepen; 
- Overleg met derden en bijeenkomsten bijwonen in relatie met de Wmo; 
- Ontwikkelen nieuwe overlegstructuur 2011; 
- Gegevens verstrekking voor de website www.ijsselstein.nl (onderdeel Wmo) 

http://www.ijsselstein.nl/
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4. Agenda highlights 
De volgende punten hebben de vergaderingen en werkzaamheden in belangrijke mate bepaald: 
 
* De rapportage ‘Signaleringsbevindingen en kengetallen 2009’ door MEE. 
   Het rapport is een duidelijke weergave van de verzamelde gegevens van 335 personen uit  
   de Gemeente IJsselstein die cliënt zijn bij MEE Utrecht, Gooi en Vecht. Daarnaast is het  
   belangrijkste van dit rapport dat er duidelijk signalen zijn belicht en adviezen zijn gegeven  
   aan de Gemeente. 
* Wmo ‘Tevredenheidsonderzoek’. Dit onderzoek is uitgevoerd door SGBO, een onafhankelijk 
   onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau. Het onderzoek vindt plaats door middel van een 
   korte schriftelijke vragenlijst waarin vragen worden gesteld over verschillende aspecten van 
   de ondersteuning. De enquête is verstuurd aan ca. 900 willekeurig gekozen cliënten in de  
   gemeente IJsselstein. De gemeente IJsselstein scoort redelijk goed, iets hoger dan het  
   gemiddelde. 
* De projectleider ontwikkeling ‘Woonservicezones’ mevr. Spijker heeft in de vergadering  
   van 21 april een toelichting gegeven. IJsselstein is hiervoor ingedeeld in 4 zones: Noord, 
   Centrum, Achterveld en Zenderpark. De Wmo-raad wordt gevraagd om attent te zijn op  
   signalen uit de woonservicezones en deze aan haar door te geven. De Wmo-raad zijn 
   ‘de ogen en oren’ van de samenleving. 
* Omgaan met AWBZ Bezuinigingen (gevolgen pakketmaatregelen begeleiding AWBZ). 
* Brief waarin om advies wordt gevraagd van steunpunt Mantelzorg gemeente IJsselstein  
   t.a.v. het verkrijgen van een gehandicapten parkeerplaats en het plaatsen van een 
   mantelzorgunit. 
* Convenant ‘Huishoudelijke hulp’ 
* Notitie ‘Mantelzorg 2010-2014’ 
* De aangekondigde bezuinigingen in het kader ‘Keuzes maken’ 
* Ontwikkelen nieuwe overlegstructuur Wmo-raad 2011. 
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5. Ontvangen uitnodigingen algemeen 
 
    Voor het grootste deel zijn de uitnodigingen bezocht door de Wmo-leden. 
 
* 25 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden met Pulse inzake fusie tussen IJSW en WOIJ. 
* Workshop 16 februari en 2 maart door de gemeente IJsselstein met het thema 
   ‘Interculturele Communicatie’ in de Ontmoetingskerk te IJsselstein 
   De gemeente biedt daarom gratis deze workshop aan vrijwilligers van vrijwilligersgroepen 
   in IJsselstein. Hierdoor krijgen vrijwilligersgroepen de kans om een meer diverse 
   samenstelling te krijgen of samen activiteiten te ondernemen. 
* Bijeenkomst doelgroep Fysiek gehandicapten: voor ervaringsdeskundigen i.v.m. de  
   toegankelijkheid bij de stembureaus. 
* 5 maart is er een werkconferentie ‘Monitor AWBZ’ gehouden te Nieuwegein. 
* Bijeenkomst 13 april met het thema ‘Huishoudelijke hulp’ waar de vragen vanuit de Wmo- 
   raad zijn behandeld. Input is door de Wmo-raad gegeven waarna op 19 oktober een 
   afsluitend gesprek heeft plaatsgevonden. 
* Regionale bijeenkomst 7 juni van de ‘Koepel van Wmo-raden’ te Odijk. Er zijn uit negen 
   gemeenten een afvaardiging naar deze bijeenkomst geweest. 
   Doel van deze vergadering was om nader kennis te maken met de Wmo-raden in de regio,  
   ervaringen uit wisselen, vragen en voorbeelden van successen en kansen. 
   Daarnaast is het dossier pakketmaatregel AWBZ aan de orde geweest met bevindingen. 
* Startbijeenkomst 10 juni in de Oase ‘Werken aan Bruggen in IJsselstein’ en ‘Kleur Bekend, 
   werk in uitvoering’. 
   ‘Werken aan Bruggen in IJsselstein’ is gericht op het verbeteren van het gebruik van 
   (zorg)voorzieningen door de doelgroep allochtone ouderen. De uitvoering van dit project is  
   uitbesteed aan Pulse, die hiervoor een ‘allochtone zorgconsulent’ in dienst genomen heeft. 
   ‘Kleur bekend, werk in uitvoering’ richt zich ook op het vertrouwd maken van allochtone  
   ouderen met het zorgaanbod en anderzijds het bekend maken van de zorgaanbieders met 
    wensen en behoeften van allochtone ouderen. 
* Symposium Koepel Wmo-raden 28 september te Driebergen. Thema van de bijeenkomst: 
   De landelijke bezuinigingen in relatie tot de Wmo. Wat betekent dit op lokaal niveau en  
   voor de lokale Wmo-raden. 
* Thema ‘Integratiediscussie’ van de gemeente IJsselstein p 28 september. De gemeente 
   wil graag met haar inwoners van gedachten wisselen over dit thema, en de rol die de  
   gemeente speelt, of zou moeten spelen, op gebied van integratiebeleid. 
* Congres De Wmo 5 oktober van de ZORGVISIE thema ‘Sturen op prijs en kwaliteit’ in Ede. 
* ‘Dag van de Dialoog’ op 3 en 4 november met het thema ‘Samen Leven’ 
* Symposium ‘Samen sterk voor ouderen’ op 10 november met o.a. het onderwerp: 
   ‘Het werken en advies geven over de Wmo/AWBZ’ en  
   ‘Hoe is de sociale kwetsbaarheid van ouderen te doorbreken’. 
* 19 november Algemene Ledenvergadering Koepel Wmo-raden in Almeren 
* MEZZO, de Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligers   
   organiseerde op donderdag 9 december 2010 een inspiratiedag voor belangenbehartigers 
   ‘Kom op! Voor informele Zorg’ voor belangenbehartigers. Bezuinigingen in de zorg:  
    Patiënten, cliënten en mantelzorgers krijgen daarmee te maken 
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6. Ontvangen uitnodigingen CliëntenBelang Utrecht 
* Bijeenkomst 19 januari, ‘Informele participatie’ in de Ontmoetingskerk te IJsselstein. 
   Het gaat er hierbij om dat wat wij willen met adviezen c.q. aanbevelingen dit zó naar voren  
   te brengen, dat ambtenaren en politici ermee uit de voeten kunnen. 
* Bijeenkomst 18 februari, ‘De nieuwe Wajong en Wet investering Jongeren’ te Utrecht. 
   Per 1 januari 2010 is er veel veranderd voor jongeren die aan de slag willen. Wordt het 
   Wajong of WIJ? Beide regelingen richten zich op het bevorderen van de arbeidsparticipatie 
   van jongeren. 
* Oproep 17 mei lokale ervaringsdeskundigen. Per gemeente wil men een aantal  
   ervaringsdeskundigen vragen om op praktische wijze – zonder moeilijke vragenlijsten – een  
   bepaald aspect van toegankelijkheid toetsen. Het gaat dus om een basistoetsing: kon u doen  
   wat u wilde doen, ja of nee? En als het niet kon, wat was het probleem? Er wordt gezocht  
   naar mensen die verschillende aspecten kunnen toetsen, bijvoorbeeld een: - Rollator-, 
   Rolstoel- en Scootmobielgebruiker, Slechthorende en Blinde en/of slechtziende. 
* Regiobijeenkomsten o.a. 31 mei, met het thema ‘Van Klacht naar Kracht! waarbij MEE de  
   gastspreker is. Ieder jaar stelt MEE voor elke gemeente een signaleringsrapport op in  
   het kader van de Wmo. Dit rapport wordt met de gemeenten besproken. 
* Informatieavond 21 juni over het ‘Centra voor Jeugd en Gezin’ te Utrecht 
   Elke gemeente moet eind 2011 één of meer Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben. 
   Bij een CJG kunnen ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht met hun  
   vragen over opvoeden en opgroeien. 
* ‘Met wijsheid bezuinigen in de Wmo’ op 13 oktober te Zeist. Gemeenten en het Rijk moeten  
   bezuinigen. Wat zijn de gevolgen op het lokaal beleid en welke invloed kan worden  
   uitgeoefend op de bezuinigingen? 
* Afsluiting ‘Week van Toegankelijkheid in de Provincie Utrecht’ op 15 oktober te Zeist . 
   Centraal in deze bijeenkomst staat hoe gemeenten sportbeleid voor mensen met een  
   beperking kunnen invullen. 
* Wmo voorzittersoverleg op 8 november te Utrecht. 
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7. Werkzaamheden werkgroepen 
 
Projectgroep 3 
* 3 maart is er een bezoek gebracht bij de Stichting Tussenvoorziening Boka. 
   De doelstelling is om enerzijds de Wmo-raad bekend te maken bij de Stichting en anderzijds  
   helpt het ons om onze doelgroep beter te leren kennen. De stichting Boka is in 1984 ontstaan 
   op initiatief van wijlen Zuster Odelia Hoonhorst. Zij constateerde de behoefte aan opvang 
    van mensen die door omstandigheden dakloos geworden zijn. 
 
Projectgroep AWBZ-Monitor 
1. 28 april is door de werkgroep ‘AWBZ-Monitor’ een bijeenkomst gehouden in de  
    Ontmoetingskerk. Mensen die gebruikmaken van een ondersteuning uit de Wmo of PGB  
    zijn gevraagd hun ervaringen en klachten te melden op deze bijeenkomst. 
    De meldingen van 11 personen zijn (anoniem) doorgegeven aan de landelijke meldactie  
    AWBZ via de daarvoor beschikbare website. 
2. De werkgroep is in mei gestart om de ‘Beleidsnota gevolgen pakketmaatregelen begeleiding  
    AWBZ’ gemeente IJsselstein mei 2010. De werkgroep heeft zich verdiept in de betreffende 
    beleidsnotitie, een meldactie georganiseerd en contact gehad met diverse instanties uit het 
    maatschappelijk middenveld. 
    Op basis hiervan is de werkgroep tot vragen en adviezen gekomen, teruggekoppeld naar de  
    Wmo-raad en verder besproken met de beleidsmedewerkers. 
    Het definitieve voorstel met de adviezen en aanbevelingen is aan het college gericht met het  
    verzoek dit te betrekken bij de vaststelling van de beleidsnota. 
    Het definitieve voorstel met de adviezen en aanbevelingen is aan het college gericht met het  
    verzoek dit te betrekken bij de vaststelling van de beleidsnota. 
    In de Clustervergadering Samenleving van 24 augustus jl. is het voorstel door één van de  
    werkgroepleden gepresenteerd en konden vragen gesteld worden door de clusterleden van de  
    raad. Het vervolg is nu dat de werkgroep met de beleidsmedewerkers in overleg treedt voor 
    de uitwerking van de adviezen en aanbevelingen. 
 
Tijdelijke projectgroep Wmo-verordening 
* Omdat de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2010 op een aantal punten is 
   gewijzigd, en er zich de afgelopen jaren jurisprudentie over de Wmo heeft gevormd, heeft  
   de VNG een nieuwe modelverordening opgesteld. Vanuit de gemeente is er een toelichting  
   hierop gegeven. In de verordening is ‘de Kanteling’ meegenomen en gaat over het anders  
   Tijdens de inspraakperiode heeft de projectgroep hun inbreng gegeven op deze verordening. 
 
Projectgroep PR & Communicatie 
* Het doel van de projectgroep is om de Wmo-raad meer onder de inwoners bekent te maken  
   en contacten te leggen met correspondenten van de plaatselijke nieuwsbladen om informatie  
   vanuit de Wmo-raad te publiceren. In samenwerking met de beleidsmedewerkers voor de  
   gemeentesite overleg plaatsvinden om informatie vanuit de Wmo-raad op deze site in te  
   brengen. Via www.ijsselstein.nl is dit te bereiken en met de zoekfunctie: Wmo-raad. 
   In het nieuwe jaar zal er een opzet worden gedaan om een thema avond te organiseren en  
   zodoende meer in contact te komen met de gebruikers van de Wmo. 
 
 

http://www.ijsselstein.nl/


 11 

Jaarverslag Wmo-raad 2010 
 

 
Projectgroep ‘Keuzes maken’ 
* Hiervoor zijn er in november twee extra vergaderingen gehouden waarbij een delegatie van  
   de Wmo-raadsleden hierbij betrokken zijn. 
   In het kader van de aangekondigde bezuinigingen ‘Keuzes maken’ is door het college een  
   aantal bijeenkomsten(sprekersplein) georganiseerd waar iedereen kenbaar kon maken wat  
   hij/zij als prioriteiten in het  te behouden beleid acht. 
   Er wordt een projectgroep samengesteld die het proces ‘Keuzes Maken’ gaat volgen. 
   In een brief aan het college is de benodigde informatie opgevraagd waarna in de brief een  
   aantal aandachtspunten in overweging zijn gegeven. Na de opgestelde bezuinigingen door het  
   college is een tweede brief aan het college gericht waarin een zestal aandachtspunten zijn  
   verwoord. De Wmo-raad zal gebruik maken van de geboden adviesfunctie als door de  
   bezuinigingsmaatregelen ongewenste effecten voor de samenleving optreden. 
 
Projectgroep Structuur Wmo-raad 2011 
* De projectgroep heeft zich gebogen over de toekomstige ‘Structuur Wmo-raad’ . 
   De projectgroep heeft een stuk ontwikkeld met schema en een toelichting. 
Er zijn 4 adviesraden op het gebied van Samenleving. Momenteel functioneert het Koepel 
Overleg Samenleving (KOS), waarin vertegenwoordigers van deze vier adviesraden zitten. 
In dit KOS worden nieuwe beleidsnotities gepresenteerd en besproken, en worden afspraken 
gemaakt m.b.t. de advisering. Het voorstel van de projectgroep Structuur Wmo-Raad bouwt 
hierop voort.  
De projectgroep stelt een ‘Participatie Platform’ (PP) voor, waarin de huidige adviesraden zijn 
vertegenwoordigd. De huidige adviesraden kunnen hun eigen organisatie (en overleggen) 
behouden. Zij geven hun input in het PP. Vanuit het PP wordt één advies aan het college 
aangeboden. Het is wel belangrijk dat de afvaardiging een goede terugkoppeling heeft met de 
achterban.  
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8. Vooruitblik 2011 
 

1. En thema avond organiseren door de projectgroep Wmo-informatiebijeenkomst voor de 
gebruikers van de Wmo. 

 
2. Het volgen door de projectgroep Keuzes maken van de door het college gemaakte 

bezuinigingsmaatregelen ‘Keuzes’ en de effecten daarvan in het kader van de Wmo. 
Indien nodig de geboden adviesfunctie uitoefenen. 

 
3. De Wmo-raad meer bekendheid geven in gemeente door de werkgroep 

P.R & Communicatie 
 

4. De nieuwe structuur Wmo-raad 2011 invoeren. 
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Samenstelling Wmo raad in 2010: 
 
De Wmo-raad bestaat uit 13 leden , een onafhankelijke voorzitter, en krijgt ondersteuning van 
een ambtelijke secretaris.  
 
Voorzitter: 
Dhr. A.Kwakkel  
 
Ambtelijke secretaris: 
Mevr. Y. Bergman en per 1 mei mevr. T. van Bremen 
Mevr. S. Rob (notulist) 
 
Leden  Wmo-raad:     Doelgroepen: 

1. Dhr. J. van der Schot;    Senioren 
2. Mevr. M. van Veen *)   Fysiek gehandicapten 
3. Mevr. L. Gubbi    Mantelzorgers/vrijwilligers 
4. Dhr. H. van den Berg *)   Cliënten geestelijke gezondheidszorg 
5. Mevr. J. Houben    Cliënten welzijnsinstellingen 
6. Dhr. D.W. Hoogenodoorn   Cliënten zorginstellingen 
7. Mevr. I. Aelmans    Houders van persoonsgebonden budget 
8. Dhr. J.W. van den Randen *)   Jongeren 
9. Dhr. R. Maggan    Allochtonen 
10. Dhr. B. Hoennselaar    Minima en uitkeringsgerechtigden 
11. Dhr. A. van der griend   Wijkraden/bewonersgroepen 
12. Dhr. C. Khanfous    Islamitisch Centrum 
13. Dhr. H. van der Wiel    Raad van kerken 

 
De vertegenwoordiger in de raad voor mantelzorgers is in de loop van het jaar vervangen door 
een nieuw lid die ook de vrijwilligers vertegenwoordigd. 
*) vacature vanaf 2011 
 
Contactgegevens Wmo-raad: 
Gemeente IJsselstein 
t.a.v. Wmo-raad mevr. T. van Bremen 
Postbus 26 
3400 AA  IJSSELSTEIN 
Tel. 030-6861611 
Website: www.ijsselstein.nl  
Doorlink functie: Producten en Diensten, zoek opdracht: Wmo-raad 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ijsselstein.nl/
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Projectstructuur Wmo-raad: 
 
Stuurgroep Wmo-Raad: 
(vaste projectgroep) 
►   Ton Kwakkel (voorzitter WMO-raad) 
►   Jan van der Schot 
►   Henk van der Wiel 
►   Radjesh Maggan 
►   José Houben (plv.) 
►   Thea van Bremen (ambtelijk) 
 
Projectgroep P.R. & Communicatie: 
(vaste projectgroep) 
►   Daan Hoogendoorn 
►   Jaap van de Randen 
 
Projectgroep  AWBZ-bezuinigingen: 
(tijdelijke projectgroep; opgericht 21 april 2010; ontbonden 13 september 2010) 
►   Miep van Veen 
►   Ingrid Aelmans 
►   Daan Hoogendoorn 
 
Projectgroep Structuur Wmo-Raad 
(tijdelijke projectgroep; opgericht 13 september 2010) 
►   Ingrid Aelmans 
►   Henk van der Wiel 
►   Jan van der Schot 
 
Projectgroep Keuzes Maken: 
(tijdelijke projectgroep; opgericht 1 december 2010) 
►   Leny Gubbi 
►   José Houben 
►   Jan van der Schot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


