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1. Inleiding:
Voor u ligt het tweede jaarverslag van de WMO raad IJsselstein.
Hiermee hopen we u een goed beeld te kunnen geven van de verschillende
werkzaamheden die in 2011 door de raad zijn verricht om op verschillende
vlakken van het gemeentelijk WMO- beleid een adequate inbreng en advies te
kunnen leveren.
Er zijn veel contacten opgebouwd met gemeente, instellingen en
gebruikersgroepen in de samenleving van IJsselstein.
Veel tijd is gestoken in de wijziging van de WMO raad naar de brede adviesraad,
die op 1 januari 2012 onder de naam Platform Samenleving IJsselstein van start
is gegaan.
Hierbij spreek ik graag grote waardering uit voor de inzet van de leden van de
WMO raad, de ambtelijk contactpersoon van de gemeente en de medewerking
vanuit de ambtelijke organisatie, om de raad zorgvuldig te informeren.
A. Kwakkel,voorzitter
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2. Van WMO raad tot Platform Samenleving IJsselstein.
Het afgelopen jaar 2011 is voor onze adviesraad een jaar geweest van grote
veranderingen.
Er moet in 2012 een nieuw beleidsplan voor de WMO tot stand komen en daarin
moet duidelijk worden, dat de gehele samenleving in beweging is.
Tevens moeten we als burgers van de gemeente er van doordrongen worden, dat
het nabuurschap weer duidelijk een plaats moet krijgen.
Dit alles is een reden geweest voor de raad om een structuurwerkgroep aan te
stellen.
Zij kregen de opdracht om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om de
gehele samenleving te betrekken bij de uitvoering van de WMO – wet.
We ontdekten, dat, dat alleen mogelijk is als je efficiënt werkt.
Adviezen en afspraken via een zo kort mogelijke weg realiseren. Dat betekent,
dat het overleg met instanties en gemeente ook zo direct mogelijk moet plaats
vinden.
Tot nu toe hadden wij een zgn Koepeloverleg. Daarin waren de verschillende
adviesraden vertegenwoordigd. Dat vormde een eerste stap op weg naar meer
samenwerking tussen de adviesraden.
Er moest echter steeds een terugkoppeling plaats vinden naar de achterban.
Wij vonden, dat het werkzamer zou zijn, als er een directere lijn zou komen met
de beleidsontwikkelaar, de gemeente dus.
Dat leidt er toe, dat je niet meer over verschillende raden moet spreken, maar
over gebruikersgroepen.
Ieder lid van het platform voelt zich betrokken bij een gebruikersgroep. Ze
vertegenwoordigen hen niet maar kunnen wel met hen overleggen.
Het is duidelijk, dat de leden op persoonlijke titel in het platform zitten.
Als er een advies moet worden voorbereid, dan gebeurt dat door een groepje van
ongeveer drie leden. Zij vormen de werkgroep en gaan met elkaar aan de slag .
Eventueel hebben ze overleg met de gebruikersgroep, die het aangaat.
De werkgroep komt met een conceptadvies in de plenaire vergadering en daar
ontstaat er een definitief advies.
Omdat het platform een eigen verantwoordelijkheid heeft is er een dagelijks
bestuur ontstaan. Vanuit de leden wordt een voorzitter, secretaris en
penningmeester benoemd.
Om de leden beter tot huntaak toe te rusten worden er scholingsmomenten
ingebouwd.
Aangezien we door het college worden benoemd hebben we alles in overleg met
het college vastgelegd in een convenant.
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3. Wat doet het Platform Samenleving?

Het Platform is een adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan
het college van de gemeente IJsselstein.
Alle zaken, de wet maatschappelijke ondersteuning aangaande, worden binnen
het Platform aan de orde gesteld.
De beleidsnotities die binnen de reikwijdte van genoemde wet vallen worden
onder de aandacht gebracht. Tevens hebben wij als leden, de mogelijkheid om
tijdens de clustervergadering Samenleving vragen te stellen of opmerkingen te
maken.
Op deze wijze heeft het Platform een duidelijke ingang bij college en
gemeenteraadsleden.
Tijdens de algemene vergaderingen, die ongeveer zes keer per jaar worden
gehouden, overleggen we met beleidsambtenaren en dienstverleners.
De werkgroepen geven aan waar ze mee bezig zijn en hoe de stand van zaken is.
Het dagelijks bestuur krijgt ambtelijke ondersteuning.
Voorafgaande aan de vergaderingen komt het dagelijks bestuur bij elkaar.
Zo nodig komt het dagelijks bestuur meerdere keren bijeen. Zo is ook mogelijk,
dat één of meerdere leden vragen om een extra vergadering.
In 2011 heeft de Gemeente in samenwerking met het Platform een conferentie
georganiseerd. We spraken met de aanbieders om te weten te komen wat we
voor elkaar kunnen betekenen in de toekomst.
Een belangrijk item in dit jaar was de “Kanteling”, een cultuur omslag van de
gemeente en de burgers.
Naast dit alles is het van belang, om scholing te ontvangen om tot een goed
gefundeerd advies te komen.
Lid zijn van het Platform betekent, weten wat nodig is om je doelgroep mee te
kunnen laten doen in de samenleving.
Contact met je doelgroep is dus van het grootste belang. Daar wordt dan ook
iedere vergadering verslag van gedaan.
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4. Samenstelling en Werkzaamheden Werkgroepen
1. PR en communicatie
Dhr. B. Hoenselaar
Dhr. D. Hoogendoorn
Het doel van de werkgroep is om het Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ) meer
bekendheid te geven bij de bewoners in de gemeente IJsselstein. Tevens wil de
werkgroep contacten leggen met correspondenten van de plaatselijke nieuwsbladen
voor actueel nieuws vanuit de PSIJ. Het betreft in de eerste plaats nieuws vanuit het
PSIJ en verder alle ontwikkelingen welke te maken hebben met de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De werkgroep houdt zich o.a. bezig met de
gemeentesite waarin informatie te vinden is over de leden; welke maatschappelijke
groepen zij vertegenwoordigen; de vergaderdata en de verslagen van de gehouden
vergaderingen. Het betreft hier het onderdeel onder de zoekfunctie van de
gemeentesite “WMO”. Er is overleg, met de beleidsmedewerkers over dit onderdeel
nieuws en algemene ontwikkelingen, om te vermelden m.b.t. de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en de actualiteit ervan. Uitgangspunt is, dat de burgers op de site van
de gemeente op een eenvoudige manier de weg weten te vinden naar het onderdeel
WMO met de daarbij behorende producten en diensten.
Ook is het de bedoeling, dat men bv een aanvraagformulier kan downloaden om een
voorziening aan te vragen.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
2. Structuur WMO–raad
Mevr. I. Aelmans
Dhr. J. van der Schot
Dhr. H. W. van der Wiel
De projectgroep heeft zich vanaf januari 2011 gebogen over de opzet van een
mogelijke nieuwe overlegstructuur van de huidige WMO raad. Er is behoefte aan een
sterkere aansturing en informatievoorziening. Als de WMO raad een Platform wordt
waarin alle adviesraden mee kunnen participeren, kunnen we tot een effectiever
handelen komen. Dat was het uitgangspunt van de projectgroep. Overleg met de
portefeuillehouder en beleidsmedewerkers, is dan veel eenvoudiger. Om een beter
contact met de doelgroepen te krijgen is het van belang, dat kleine groepen
onderwerpen uitwerken, met eventueel de inbreng van de doelgroep. Deze groepen
noemen we projectgroepen. Aanbevelingen worden in de algemene vergadering
besproken en zo mogelijk overgenomen. Het is van belang, dat er veel aan public
relations wordt gedaan.
Er is ook overgegaan tot de vorming van een dagelijks bestuur. De voorzitter,
secretaris en penningmeester worden vanuit de eigen kring gekozen. De financiën
krijgen we ook in eigen beheer.
=-=-=-=-=-=-=-=
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3. Keuzes maken
Mevr. L. Gubbi
Mevr. J. Houben
Dhr. J. van der Schot
In 2010 heeft de gemeente keuzes gemaakt, die hebben geleid tot bezuinigingen.
De WMO-raad heeft daarover op 25 nov. 2010 een brief geschreven aan het college.
Daarna is in 2011 besloten een werkgroep “keuzes maken”in te stellen, met de
opdracht, de verdere uitwerking van de bezuinigingsmaatregelen op de effecten in het
kader van de WMO nauwlettend te volgen. De werkgroep heeft op 6 nov.2011 een
advies gestuurd aan het PSIJ. Daarin werd voorgesteld om de gegeven opdracht te
veranderen, door ook te kijken naar indirecte effecten van veranderd beleid en niet
alleen naar effecten van financiële bezuinigingen. Daarbij werd vermeld, dat er meer
informatie nodig zou zijn om dit te beoordelen,dan op dat moment beschikbaar.
In de PSIJ vergadering van 14 maart 2012 is besloten om de werkgroep op te heffen,
met als argument, dat de bezuinigingen feitelijk zijn doorgevoerd.
=-=-=-=-=-=-=-=-=
4. WMO-conferentie
Mevr. L. Gubbi
Dhr. Ch. Khanfous
Dhr. J. van der Schot
Dhr. H. W. van der Wiel
Als projectgroep hebben we ons gebogen over het thema: “Kansen van de Kanteling”
We hebben mevrouw P. van der Horst van de CG raad uitgenodigd om een
presentatie te houden over het thema: “De Kanteling”
De Kanteling wil zeggen, dat er een cultuuromslag moet plaats vinden bij de gemeente,
de dienstverleners, de cliënten en de burgers.
Dit houdt in, dat iedereen mee moet werken ten dienste van de samwenleving.
Deze conferentie had ten doel om van elkaar te weten te komen, wat men voor de
ander zou kunnen betekenen.
We hebben dit gepeild aan de hand van de volgende stellingen:
1. Wat betekent de kanteling voor ons?
2. Wat zien we veranderen in onze eigen rol, waar ligt de vernieuwing?
3. Welke kansen zien we in de kanteling?
Er is tot slot afgesproken om in 2012 een vervolg op deze conferentie te organiseren.
=-=-=-=-=-=-=-=
5. Evaluatie tevredenheidsonderzoek
Mevr. J. Houben
Mevr. L. Gubbi
Dhr. D. Hoogendoorn
De werkgroep WMO tevredenheidsonderzoek heeft zich in 2011 gebogen over de
beoordeling van het tevredenheidsonderzoek in 2010. Daarbij zijn enkele, in de
conceptfase gemaakte opmerkingen, verwerkt in de definitieve versie.
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Op verzoek van de werkgroep is het PSIJ in een eerdere fase bij de voorbereidingen
betrokken. Voor het volgende onderzoek in het jaar 2012 is besloten door het college
om specifiek op het verloop van de gekantelde aanpak in te gaan. Daarbij wordt niet
meer gebruik gemaakt van het standaard vragenpakket maar van specifieke vragen. De
werkgroep heeft met de betreffende ambtenaren overlegd over de opzet van een
vragenlijst, die gebruikt gaat worden voor telefonische interviews die in 2012 zullen
worden gehouden. De werkgroep heeft daarbij een aantal wijzigingen voorgesteld, die
zullen worden meegenomen.
6. Integratienota
Mevr. S. Jayab
Dhr. Ch. Khanfous
Dhr. J. van der Schot
Dhr. A. van der Griend
Dhr. A. Kwakkel
In de WMO raadsvergadering van 16 maart is de werkgroep integratie samengesteld
uit de leden Jayab, Van der Griend, Khanfous, Kwakkel en Van der Schot. Zij hebben na
overleg een advies opgesteld dat bij de behandeling van de beleidsnotitie Integratie
IJsselstein 2011-2015 “meedoen & Samenleven”aan de stukken voor de
clustervergadering van de gemeenteraad is toegevoegd. Deze vergadering werd ten
stadhuize gehouden op 10-5-2011, waarbij enkele leden van de werkgroep aanwezig
waren. In de raadsvergadering van 26 mei werd de beleidsnotitie inclusief de door de
WMO raad aangedragen en overgenomen adviezen vastgesteld.
=-=-=-=-=-=-=-=
7. Jongerenbeleid
Mevr. B. Spijkerman
Mevr. S. Jayab
Dhr. J. van der Schot
De werkgroep “Jongeren”van het platform is driemaal bijeen geweest om zich over de
nota uit te spreken. Het heeft de werkgroep goed gedaan dat de gemeente een
duidelijk beleid voor de komende jaren voor ogen heeft. Wat de werkgroep opviel was,
dat uitgegaan wordt van de talenten en de eigen kracht van de jongeren.
Positief werd dit ervaren. Wel heeft de werkgroep o.a. aangegeven, dat ouders zeker
betrokken moeten worden, in begeleidende zin, als er sprake is van problematisch
gedrag bij jongeren.
Enige aandacht heeft de werkgroep besteed aan de “onzichtbare”problematiek. Hoe
spoort men deze op?
De werkgroep heeft gevraagd naar de voortgang van de jongerenproblematiek en de
opvang hiervan.

-8-

8. Fris in IJsselstein
Mevr. B. Spijkerman
Dhr. J. van der Schot
De werkgroep heeft het prettig gevonden om te constateren dat de gemeente het
alcoholprobleem onder jongeren onderkent en ook preventief beleid ontwikkelt. De
notitie was bemoedigend. De werkgroep is wel geschrokken van het aantal jongeren,
dat in de problemen komt door alcoholgebruik.
De werkgroep ziet voorlichting aan jongeren en ouders als een belangrijke
preventiemaatregel. Dit kan wellicht in samenwerking met de verslavingszorg.
We hebben o.a. evaluatiemomenten en meerjarenbeleid gemist.
Al met al is de werkgroep benieuwd naar de ontwikkelingen.
9. WMO beleid
Mevr. I. Aelmans
Mevr. J. Houben
Mevr. L. Gubbi
Dhr. H. W. van der Wiel
Op 9 november 2011 is in de vergadering van het PSIJ de evaluatie van het
beleidsplan WMO 2008-2011 besproken en een eerste aanzet gepresenteerd voor het
beleidsplan WMO 2012-2014. Vervolgens is er een werkgroep samengesteld. Deze
werkgroep heeft een uitgebreide lijst met bespreekpunten en vragen opgesteld.
Hierover is op 8 december 2011 een overleg geweest tussen de betrokken
beleidsmedewerkers en de werkgroep. In december heeft de werkgroep
geïnventariseerd over welke onderwerpen zij aanbevelingen wil doen en deze
onderwerpen zijn summier uitgewerkt tot conceptaanbevelingen.
=-=-=-=-=-=-=-=
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5. Adviezen
In het jaar 2011 hebben we de volgende adviezen uitgebracht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jongerennotitie
“Fris in IJsselstein” ( beleidsnotitie alcohol )
Integratienotitie (beleidsnotitie)
Benchmark
Mantelzorg
AWBZ
Keuzes maken
WMO conferentie

6. Leden van het Platform

Gebruikersgroep:

1. Dhr. A. Kwakkel
( voorzitter )
2. Dhr. H. W. van der Wiel ( secretaris )
kerkleden
3. Dhr. J. van der Schot ( penningmeester
senioren
4. Mevr. L. Gubbi
mantelzorgers/vrijwilligers
5. Mevr. J. Houben
cliënten welzijnsinstellingen
6. Dhr. D. W. Hoogendoorn
cliënten zorginstellingen
7. Mevr. I. Aelmans
houders van persoonsgebonden budget
8. Dhr. B. Hoenselaar
minima en uitkeringsgerechtigden
9. Dhr. A. van der Griend
wijkraden/bewonersgroepen
10. Dhr. C. Khanfous
leden Islamitisch centrum
11. Mevr. S. Jayab
jongeren
12. Mevr. B. Spijkerman
jongeren
13. Mevr. N. van Walsum - Plaisier
fysiek gehandicapten
14. Mevr. T. Lippus
fysiek gehandicapten
15. Dhr. W. van Dijk
senioren
16. vacature
Allochtonen
17.vacature
cliënten GGZ
Enkele leden zijn in de loop van 2011 gestopt met hun werkzaamheden.
Voor de fysiek gehandicapten is een vervanger gevonden en ook voor de jongeren.
Eind 2011 waren er nog twee vacatures
Contactgegevens Platform Samenleving IJsselstein.
H. W. van der Wiel, secretaris
Praagsingel 215
3404 VT IJsselstein
e-mail: hvdwiel@caiway.nl
tel.030-6043492
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contactambtenaar Mevr. E. van Kouwen
Postbus 26
3400 AA IJsselstein
Tel.030-6861611
Website: www.ijsselstein.nl
(via Producten en Diensten vindt u de WMO raad)
7. Tot slot
De leden van het “Platform Samenleving IJsselstein”, hopen dat zij op deze wijze u een
goed en duidelijk beeld hebben kunnen geven van het functioneren van het platform.
We hopen op deze wijze van werken, dat wij een schakel kunnen en mogen zijn tussen
gemeente en samenleving.
Namens het “Platform Samenleving IJsselstein”
H. W. van der Wiel, secretaris
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