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1.

Inleiding:

Dit is het tweede jaarverslag van de IJsselsteinse WMO – raad. Er is in 2012
hard gewerkt aan een professionalisering. Met een tweetal scholingsdagen en
een reorganisatie denkt de brede adviesraad beter op haar taak te zijn
toegerust.
Dat zal, gelet op de verschuiving van AWBZ-taken naar het gemeentelijk
beleidsveld ook hard nodig zijn. Door de financiële crisis en de keuzes die daar
uit voortvloeien, verandert er heel veel voor de mensen die het, al dan niet
tijdelijk, niet meer alleen redden.
De omslag van “zorg op bestelling” naar “zorgen voor elkaar” vraagt een
veranderende samenleving. Met minder middelen moet het gemeentelijk beleid
die verandering in onze samenleving bevorderen en tevens voorkomen dat mensen
tussen wal en schip vallen.
In dit veranderingsproces wil de WMO – raad actief betrokken zijn en
meedenken met het doel dat het nieuwe WMO – beleid van IJsselstein goed
aansluit op de hernieuwde vraag vanuit de samenleving.

A. Kwakkel,voorzitter
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2.

Platform Samenleving IJsselstein.

Het jaar 2012 was de start van de nieuwe WMO – raad. Onder de Naam Platform
Samenleving, zijn we gekomen tot een brede adviesraad.
Binnen deze raad vinden we nu alle voorgaande adviesraden terug. De
seniorenraad en het POG hebben er voor gekozen om gekoppeld aan het Platform
ook zelfstandig te blijven functioneren.
Het zal duidelijk zijn dat het lid vanuit de seniorenraad de ouderen in de
portefeuille heeft en het lid vanuit het POG de mensen met een lichamelijke
beperking.
Het werkterrein binnen het Platform is in het afgelopen jaar drastisch
gewijzigd.
Ook de advisering ten aan zien van het beleidsveld werk en inkomen is bij het
platform neergelegd.
In 2012 hebben we tweemaal een scholingsmoment ingebouwd. Onder de
bezielende leiding van Petra van der Horst hebben we een dag en een avond met
elkaar doorgebracht. Tijdens de scholingsavond is het inzicht gegroeid voor een
reorganisatie van het platform. Mede door het afscheid van een aantal
platformleden is gekozen voor een kleinere groep die naast de voltallige
vergadering verdeeld is over werkgroepen. Alle leden vertegenwoordigen nu een
gebruikersgroep van de WMO.
Daarnaast trekken we steeds meer burgers aan, die deel willen uitmaken van één
of meerdere werkgroepen. Dat is een positieve ontwikkeling naar twee zijden. De
burgers worden bij het beleid betrokken en de platformleden krijgen een
deskundig advies.
Omdat we het college en in het verlengde daarvan de gemeenteraad van advies
dienen, is het van belang dat we bij hen bekend zijn.
Daarom bezoeken wij zoveel mogelijk de clustervergaderingen en daarnaast
wordt ons steeds meer de mogelijkheid van overleg geboden.
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3. Gebruikersgroepen ( oude en nieuwe indeling)
Het gaat in het Platform Samenleving in de eerste plaats niet om de leden van de
adviesraad, maar om de cliënten.
De gebruikersgroepen zorgen voor de gegevens die wij nodig hebben om op een
adequate wijze te kunnen reageren naar beleidsmakers en burgers.
Ieder lid heeft een betrokkenheid met één van deze groepen.
Aangezien in de loop van het jaar zes leden stopten met hun werkzaamheden,
heeft het DB een voorstel gedaan tot een herindeling binnen de overige leden.
Het PSIJ en het college zijn hiermee akkoord gegaan.
Hieronder ziet u de “oude” en de “nieuwe”situatie weergegeven.
Oude indeling:
De leden hadden ieder de verantwoording voor één van de gebruikersgroepen,
zoals geformuleerd binnen de structuur van onze WMO raad.
Deze gebruikersgroepen waren
1. kerkleden
2. senioren
3. mantelzorgers/ vrijwilligers
4. cliënten welzijnsinstellingen
5. cliënten zorginstellingen
6. houders van persoonsgebonden budget
7. minima en uitkeringsgerechtigden
8. wijkraden/bewonersgroepen
9. leden Islamitisch centrum
10. jongeren
11. fysiek gehandicapten
12. allochtonen
13. cliënten GGZ

1.

2.
3.

4.

Nieuwe indeling
Senioren, die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven
wonen. ( incl. dagopvang)
Portefeuillehouders: Dhr. W. v.Dijk en Dhr. D. Hoogendoorn
Jongeren, die ondersteuning nodig hebben om zich kansrijk te ontwikkelen.
Portefeuillehouder: Mevr. J. Houben.
Mensen met een fysieke beperking, die een voorziening of ondersteuning
nodig hebben.
Portefeuillehouder: Mevr. T. Lippus.
Mensen met een verstandelijke beperking, die begeleid werk of dagbesteding
nodig hebben. / dak- en thuislozen.
Portefeuillehouder: Dhr. J. v. d. Schot
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5. Mensen met psychische problemen, die niet zonder hulp kunnen.
verslaafden, dak- en thuislozen
portefeuillehouder: Mevr. I. Aelmans
6. Mensen die door een combinatie van problemen vastgelopen zijn.
( schulden; werkloosheid; dak- thuislozen) Hieraan gekoppeld, de mensen die
Kansarm zijn en met de juiste aanpak weer kans maken op werk.
portefeuillehouder: Dhr. H. W. v.d.Wiel
7. Mantelzorgers van één van bovenstaande groepen.
Portefeuillehouder: Dhr. A. Kwakkel
8. Zorgvrijwilligers/ actieve burgers.
Portefeuillehouder: Mevr. L. Gubbi
4. Samenstelling en Werkzaamheden Werkgroepen
Er zijn ook dit jaar weer werkgroepen, binnen de WMO – raad aan de slag
gegaan.
Dat waren de volgende werkgroepen:
Werkgroep PR en communicatie
Werkgroep Beleid
Werkgroep Tevredenheidsonderzoek
Werkgroep GGZ/AWBZ
Werkgroep Vervoer
Werkgroep WIL
Hieronder vindt u een kort verslag van de werkzaamheden.
1. PR en communicatie
A. Kwakkel
J. van der Schot
H. W. van der Wiel
Begin dit jaar zijn de penningmeester en secretaris geïnterviewd door RTV9 in
de uitzending Rondom 7.
Verder heeft de werkgroep zich dit jaar beraden over het te voeren beleid ten
aanzien van de PR. In november is besloten om voortaan in iedere editie van de
Groene Gids een artikel over de WMO te plaatsen. In 2013 gaan we meer
activiteiten ontplooien op het gebied van de PR.

2. Beleid
I. Aelmans
L. Gubbi
J. Houben
H. W. van der Wiel
In het voorjaar van 2012 heeft de werkgroep zich intensief beziggehouden met
het concept beleidsplan 2012 – 2014.
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Dit concept is onderwerp van beraad geweest in de vergaderingen van januari,
februari, maart en april. Verder is er intensief ambtelijk overleg geweest met
twee ambtenaren.
In april is het advies van de werkgroep aangeboden aan de gemeente.
Later bleek, dat het gemeentelijk beleidsplan niet meer voor commentaar aan
het PSIJ werd voorgelegd. Na overleg met het DB/PSIJ is er in de
clustervergadering van 12 juni 2012 nog aandacht gevestigd op punten uit het
werkgroepadvies, die in het plan van het gemeentebestuur onvoldoende of geen
aandacht hadden gekregen.
De werkgroep heeft op 29 februari nog een oriënterend gesprek gehad met de
directeur van de welzijnsstichting Pulse.
Op 3 september heeft de werkgroep een gesprek gehad met de ambtenaar
WMO over de structurering van het overleg tussen gemeente en PSIJ
De werkgroep is in de herfst opgeheven met het verzoek aan de andere
werkgroepen om tevens aandacht te besteden aan het beleid.
=-=-=-=-=-=-=3. Tevredenheidsonderzoek
L. Gubbi
J. Houben
D. Hoogendoorn
Ook in 2012 heeft de werkgroep Tevredenheidsonderzoek, een advies
voorbereid, naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek. Mede naar aanleiding
van het onderzoek van vorig jaar heeft de gemeente besloten het onderzoek in
2012 te richten op het verloop van de kanteling, waarbij aanvragen op een andere
wijze worden behandeld.
In eerdere jaren werd gebruik gemaakt van standaard vragenlijst. Voor 2012 is
ten behoeve van een kwalitatief onderzoek een specifieke vragenlijst opgesteld.
De werkgroep heeft input kunnen leveren op het concept. De vragenlijst is
gebruikt voor het houden van interviews met 33 cliënten. Naar aanleiding van de
rapportage heeft de werkgroep twee maal een concept - advies aangeleverd, dat
na vaststelling door het Platform aan het college is verstuurd.
De belangrijkste adviezen waren dat:
- cliënten vooral beter moeten worden geïnformeerd over aard en inhoud
van het “kantelinggesprek”
- het netwerk rond de cliënt verbeterd moet worden, zodat verwijzers
ook op de hoogte zijn van de gekantelde werkwijze.
- Nagegaan moet worden of er voldoende diensten zijn om vragen te
voldoen, zoals ondersteuning bij het realiseren van alternatieve
oplossingen.
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Het college heeft hier positief op gereageerd. Er wordt een voorlichtingsfolder
ontwikkeld en er wordt een sociale kaart opgesteld. Ook worden in overleg met
aanbieders via werkbezoeken en regulier overleg de vraaggerichte werkwijze
onder de aandacht gebracht. Tenslotte wordt onderzoek gedaan naar de
positionering en werkwijze van het WMO-loket met als doel de vraaggerichte
werkwijze verder in te bedden.
4. GGZ/ decentralisatie AWBZ
I. Aelmans
J. van der Schot
In 2012 hebben we meer inzicht in de GGZ hulpverlening in IJsselstein gekregen
door bezoeken aan organisaties, zoals Altrecht, DE Bever, Vitras en SBWU.
Ook hebben we een enquête gehouden onder de doelgroep.
Hieruit is voortgekomen, een ongevraagd advies aan de gemeente.
Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over de gevolgen van het
decentralisatieproces zijn we blijvend in gesprek met de gemeente om te
ontdekken hoe ze hierop anticiperen.
De gemeente betrekt ons in een vroeg stadium bij de beleidsontwikkelingen.
=-=-=-=-=-=-=-=-=5. Vervoer
D. Hoogendoorn
N. van Schie
POG
De werkgroep heeft een analyse gemaakt van de bestaande situatie en de
tarieven welke worden toegepast in de regiogemeenten m.b.t. het huidige
gehanteerde vervoer.
Twee onderwerpen zijn door de werkgroep op de voet gevolgd en behandeld:
- nieuwe aanbesteding van de regiotaxi;
- voorstel Gemeente IJsselstein voor de vervoersvoorzieningen.
1. Nieuwe aanbesteding Regiotaxi:
De werkgroep bezocht drie bijeenkomsten. Er werd deelgenomen door de
WMO - raden van de negen BRU gemeenten.
(Bunnik;DeBilt;Houten;IJsselstein;StichtseVecht;Nieuwegein;Utrecht;Vianen
en Zeist).
1a: Op 10 april heeft de WMO - raad Bunnik een toelichting gegeven over
verbeterpunten die m.b.t. de aanbesteding Regiotaxi mogelijk zijn en
waarmee dus bij een nieuwe aanbesteding rekening gehouden zou kunnen
worden.
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1b: Op 19 april heeft het Bestuur Regio Utrecht (BRU) informatie gegeven
over de aanpak van de nieuwe aanbesteding voor de Regiotaxi.
WMO - raadsleden en leden van Cliëntenraden hebben hun ervaringen
ingebracht m.b.t. de huidige uitvoering van het vervoer en de ritaanname van
Regiotaxi Utrecht. Ook knelpunten en mogelijke oplossingen en wensen
werden , voor de komende aanbesteding, aangegeven.
1c: Op verzoek van de BRU is er een bijeenkomst gehouden opm 11 december
om aan de WMO - raden een terugkoppeling te geven op de ingebrachte
voorstellen voor de aanbesteding.
Enkele voorstellen zijn meegenomen voor het “Programma van Eisen
Aanbesteding” Er is een motivatie gegeven waarom andere voorstellen niet
zijn meegenomen.
Twee concept - documenten zijn ons verstrekt, t.w. “Programma van Eisen
Aanbesteding Regiotaxi Utrecht Vervoer en Regiecentrale.
De aanbesteding is in de eerste helft van 2013. De start van het nieuwe
Regiotaxi - vervoer is op 1 februari 2014.
2.Voorstel Gemeente IJsselstein voor de vervoersvoorzieningen:
Om reden, dat het nieuwe Regiotaxivervoer pas in zou gaan op 1 februari
2014, heeft de gemeente IJsselstein het initiatief genomen om een
herziening vervoersvoorzieningen te ontwikkelen. Hiervoor is een concept
raadsvoorstel opgesteld om over te gaan naar een systeem waarbij de
Regiotaxi als voorliggende voorziening geldt voor mensen die niet zelfstandig
kunnen reizen.
De werkgroep heeft op 11 juni, in een brief aan de wethouder kenbaar
gemaakt dat zij graag willen spreken over het huidige vervoerssysteem.
Op 15 oktober is de brief aan de orde geweest en tevens het concept
raadsvoorstel. In de clustervergadering van 23 oktober heeft de werkgroep
hierover vragen beantwoord en tevens over de aanbesteding Regiotaxi.
Op 30 oktober heeft het PSIJ , over het concept raadsvoorstel herziening
vervoersvoorzieningen, een positief advies uitgebracht aan het College van
Burgemeester en Wethouders.
De gemeente IJsselstein hanteert nu hetzelfde lagere tarief als de
omliggende gemeenten, voor de Regiotaxi.
6. WIL
J. van der Schot
H. W. van der Wiel
In het afgelopen jaar is er een organisatie ontwikkeld, om tot een structurele
regeling te komen voor “Werk en Inkomen Lekstroom” (WIL).
Vijf gemeenten liggen aan de basis van deze organisatie.
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De Lekstroomgemeenten, Lopik, Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein,
hebben een business case ontwikkeld.
Binnen de werkgroep “WIL”gaat het vooral om te komen tot een goed
functionerende cliëntenraad.
De organisatie “WIL”gaat op 1 mei 2013 van start. Het is de bedoeling dat ook
de cliëntenraad WIL op hetzelfde moment van start gaat.
Dit jaar is er hard gewerkt om op één lijn te komen, los van de eigen gemeente.
In de loop van het jaar is er meer structuur ontstaan binnen de werkgroep.
Er is nu een voorzitter en vanuit Houten ie er een notulist toegevoegd.
In de eerste maanden van 2013 moeten we tot een afronding komen.

5. Adviezen
In het jaar 2012 hebben we de volgende adviezen uitgebracht:
1.
Advies Regiotaxi Utrecht
2.
Advies Concept WMO beleidsplan
3.
Advies WMO beleidsplan
4.
Pré-advies organisatie WIL (werk en inkomen Lekstroom)
5.
Eerste advies “Kantelen in de praktijk”
6.
Tweede advies “Kantelen in de praktijk”
7.
Advies organisatie WIL
8.
Advies concept raadsbesluit herziening vervoersvoorzieningen
9.
Advies Decentralisatie AWBZ en indicatiestelling
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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. Mevr. T.Lippus
fysiek gehandicapten
9. Dhr. W. van Dijk
senioren
10. Dhr. B. Hoenselaar
minima en uitkeringsgerechtigden
11. Dhr. A. van der Griend
wijkraden/bewonersgroepen
12. Dhr. C. Khanfous
leden Islamitisch centrum
13. Mevr. S. Jayab
jongeren
14. Mevr. B. Spijkerman
jongeren
15. Mevr. N. van Walsum - Plaisier
fysiek gehandicapten
16. vacature
Allochtonen
17.vacature
cliënten GGZ

Zes leden zijn in de loop van 2012 gestopt met hun werkzaamheden.
Dat zijn: Dhr. B. Hoenselaar, Dhr. A. v. d. Griend, Dhr. C. Khanfous, Mw. S. Jayab,
Mw. B. Spijkerman en Mw. N. v. Walsum.
Het PSIJ bestaat na de zomer uit de eerste negen leden
Dit heeft er toe geleid, dat het DB heeft voorgesteld om tot een andere werkverdeling
binnen de groep te komen. Deze verdeling en de portefeuillehouders vindt u elders in
dit verslag.
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7. Contactgegevens Platform Samenleving IJsselstein.
H. W. van der Wiel, secretaris
Praagsingel 215
3404 VT IJsselstein
e-mail: hvdwiel@caiway.nl
tel.030-6043492

contactambtenaar Mevr. E. van Kouwen ( t/m augustus 2012)
Dhr P. Budding
(vanaf 1 september 2012)
Postbus 26
3400 AA IJsselstein
Tel.030-6861611
Website: www.ijsselstein.nl
(via Producten en Diensten vindt u de WMO raad)

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
IJsselstein 2 april 2013
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8, Verslag van de penningmeester
In 2012 hebben we aan het begin van het jaar een subsidie gekregen van de
gemeente IJsselstein van € 8000,-.
Hierin zat een éénmalige subsidie van € 3000,-.
Deze extra subsidie was bedoeld om een goede start te maken in het eerste
jaar.
Om u inzicht te geven hoe wij deze middelen hebben uigegeven, wil ik u enkele
posten laten zien, die opvallen in de uitgaven en dit zal ik afgerond doen.
Scholing
€ 2600,Teamworkkosten € 500,Enquêtekosten
€ 210,-

Onkostenvergoeding PSIJ leden
Bestuurskosten
Koepel WMO raden

€ 2100,€ 225,€
75,-

Overige kosten:
Denk hierbij aan bankkosten en attentiekosten e.d. € 100,Voor onvoorziene uitgaven in 2013 hebben we het jaar 2012 afgesloten met een
voordelig saldo van ongeveer € 2200,Zoals wij nu onze werkzaamheden inplannen voor 2013 kunnen wij de subsidie
heel goed gebruiken, temeer omdat wij onze activiteiten in 2013 willen
uitbreiden met de post informatie-uitwisseling met de burgers van IJsselstein.
J. van der Schot, penningmeester
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