
Jaarverslag WMO-raad Delft  2013 1 14 maart 2014  

 

WMO-raad Delft 

Jaarverslag 2013 
 
 
 

Inhoudsopgave 
 
1. Voorwoord  
2. Inleiding 
3. Samenstelling  
4. Activiteiten 
4.1 Algemeen 
4.2 Adviezen 
4.3 Inbedding in Delft e.o. 
4.4 Deskundigheidsbevordering 

 
 

 

 



Jaarverslag WMO-raad Delft  2013 2 14 maart 2014  

1 Voorwoord 
 
Grote veranderingen werpen hun schaduw vooruit. Veranderingen die van invloed zijn op de 
samenleving en gevolgen hebben voor burgers. Veranderingen ook die onzeker maken, 
vooral voor de burgers die door omstandigheden kwetsbaar zijn. 
 
Deze veranderingen treffen het hele Sociale Domein. De drie grote decentralisatietrajecten in 
de zorg, de jeugdzorg en aanpalende terreinen van de sociale zekerheid zijn belangrijke 
onderwerpen die de volle aandacht van de WMO-raad vragen. 
 
De decentralisatietrajecten (zorg, jeugdzorg en delen van de sociale zekerheid) hebben tot 
gevolg dat de verantwoordelijkheid voor deze terreinen wordt overgeheveld van het Rijk naar 
de gemeente. Op zichzelf steunt de WMO-raad deze decentralisaties omdat de gemeente 
dichter bij de burger staat en beter kan inspelen op locale en persoonlijke omstandigheden 
van burgers. Tegelijkertijd kan dit naar het oordeel van de WMO-raad alleen als voldaan 
wordt aan een aantal voorwaarden.  
Zo mag decentralisatie, ondanks de gelijktijdige bezuinigen,  niet ten koste gaan van de 
noodzakelijke kwaliteit van dienstverlening. Ook moet de burger de zorg krijgen die nodig is. 
 
De gemeente Delft zet in op een participatie maatschappij. De WMO-raad onderschrijft dit 
als een wenselijke ontwikkeling. Het is belangrijk dat iedere burger betrokken is en waar 
nodig en mogelijk een steentje bijdraagt. Belangrijk ook omdat burgers die hulp en 
ondersteuning nodig hebben, zich gesteund weten door overheid en samenleving. 
Het is niet de overheid alleen die bepaalt welke hulp nodig is. Samen met de burger wordt 
vastgesteld welke voorziening het meest passend is. Dat gebeurt in zogenaamde 
keukentafelgesprekken. De WMO-raad is niet positief over de wijze waarop deze gesprekken 
tot nu toe vorm worden gegeven. Kwaliteit van en gelijkwaardigheid in de gesprekken 
voldoen nog niet aan datgene dat wordt beoogd. Daar zal het nodige in moeten veranderen. 
 
De relatie tussen de gemeente en de WMO-raad is functioneel. Toch loopt nog niet alles 
zoals dat wenselijk is. Zo is de WMO-raad voor een aantal onderwerpen niet om advies 
gevraagd, terwijl dat wel had moeten plaatsvinden. Ook de termijn van zes weken , 
waarbinnen het college van B&W zoals afgesproken reageert op een advies van de WMO-
raad,  wordt niet altijd gehaald. Dat behoeft verbetering 
 
De WMO-raad heeft met veel organisaties een goede verstandhouding. Dat is belangrijk 
omdat de WMO-raad daardoor geïnformeerd wordt over de uitvoering en effecten van beleid, 
over wat werkt en wat beter kan. 
 
De WMO-raad zal zich met haar adviezen blijven inzetten voor een goed beleid en een 
goede uitvoering.  
 
Het gaat om de burger en dat is een uitgangspunt dat niet genoeg kan worden benadrukt,  
juist in een tijd waar grote veranderingen aanstaande zijn die veelal onder grote tijdsdruk tot 
stand moeten komen.   

Ajo Duymaer van Twist, voorzitter    
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2 Inleiding  

 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) trad op 1 januari 2007 in werking. Het 
maatschappelijk doel van de WMO is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de 
samenleving al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt, 
biedt de gemeente ondersteuning. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwi lligers en 
mantelzorgers. De WMO regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede 
informatie over de ondersteuning die mensen kunnen krijgen. De WMO kent negen 
prestatievelden die overigens steeds meer in samenhang met andere beleidsterreinen 
worden gebracht. 
 

Prestatieveld Onderwerp 

Prestatieveld 1 Bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en 
buurten 

Prestatieveld 2 Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders met 
opvoedproblemen 

Prestatieveld 3 Geven van Informatie, advies en cliëntondersteuning 

Prestatieveld 4 Ondersteunen van vrijwilligers & mantelzorgers 

Prestatieveld 5 Bevorderen van meedoen met beperking, chronisch psychisch probleem 
of psychosociaal probleem 

Prestatieveld 6 Voorzieningen voor mensen uit prestatieveld 5  

Prestatieveld 7 Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang 

Prestatieveld 8 Bevorderen van openbare geestelijke gezondheid (OGGZ) 

Prestatieveld 9 Bevorderen van verslavingsbeleid 
De prestatievelden van de WMO 

 
De WMO-raad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en 
ongevraagd over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (WMO). De WMO-raad is een onafhankelijk adviesorgaan.  
 
“De doelstelling van de WMO-raad is het WMO-beleid van de gemeente te optimaliseren 
verbeteren en vernieuwen door het college te adviseren. Daarbij is aandacht voor nieuwe 
ontwikkelingen en worden wensen, behoeftes en ideeën van verschillende groeperingen in 
de Delftse samenleving gekend en tegen elkaar afgewogen (beginspraak). Alle adviezen van 
de WMO-raad worden door het college naar de gemeenteraad gestuurd.”1 
 
De WMO-raad is geen rechtspersoon en kent als zodanig ook geen zelfstandige financiële 
verantwoordelijkheid. Er wordt door de gemeente een budget beschikbaar gesteld voor de 
activiteiten van de raad. Het geld wordt geadministreerd door de gemeente. Een deel van het 
budget is besteed voor administratieve en secretariële ondersteuning. Verder is uit dit budget 
de jaarlijkse door de WMO-raad georganiseerde WMO-bijeenkomst bekostigd welke bedoeld 
is de WMO bredere bekendheid te geven bij de Delftse bevolking. Zie hiervoor par. 4.3. 
 
Dit verslag bevat een bondige opsomming van de activiteiten van de WMO-raad Delft in 
2013.   
 
 

3 Samenstelling  
 
Alle leden van de WMO-raad Delft zijn vrijwilligers. Zij zijn geselecteerd vanwege hun 
achtergrond en kennis over de doelgroepen van Delft. De leden van de WMO-raad 
vertegenwoordigen niet de belangen van organisaties maar zijn er voor alle Delftenaren. 
Gezamenlijk streven zij er naar dat Delft een stad is waar een ieder mee kan doen en zo 
zelfstandig mogelijk kan functioneren. 

                                                 
1
 Uit: Participatieregeling WMO-raad Delft 2011, Artikel 4: Doelstelling van de WMO-raad 
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In 2013 hebben veranderingen in de samenstelling van de WMO-raad plaatsgevonden. 
Vijf leden hebben in de loop van het  jaar afscheid genomen van de WMO-raad. 
 
In het voorjaar is een advertentie voor nieuwe leden in zowel de Stadskrant als de Delftse 
Post geplaatst. Er is een aantal selectiegesprekken gevoerd en per 1 augustus zijn 4 nieuwe 
leden toegetreden tot de WMO-raad. 
 
De samenstelling van de WMO-raad  Delft  zag in 2013 als volgt uit: 
 

Naam Rol/ aandachtsgebied Periode 

Ajo Duymaer 
van Twist 

voorzitter  

Tine Abbinga secretaris  

Ria Bergshoeff  Maatschappelijke opvang, OGGZ, Verslavingsbeleid  
(Prestatieveld 7, 8 en 9) 

Tot 1 september 
2013 

Jaap Brienen vice-voorzitter 
Leefbaarheid en sociale samenhang in wijken, 
preventieve ondersteuning jeugd, 
cliëntenondersteuning  
(Prestatieveld 1, 2 en 3) 

 

Inge van 
Dommelen  
 

Leefbaarheid en sociale samenhang in wijken, 
preventieve ondersteuning jeugd, 
cliëntenondersteuning  
(Prestatieveld 1, 2 en 3) 

Tot 1 september 
2013 

Martine de 
Groot  

Meedoen met een beperking, individuele 
voorzieningen  
(Prestatieveld 5 en 6) 

 

Mirjam Kleijweg  Mantelzorg en vrijwilligers  
(Prestatieveld 4) 

Tot 31 december 
2013 

Jaap Klooster  Meedoen met een beperking, individuele 
voorzieningen  
(Prestatieveld 5 en 6) 

 

Erna van 
Lunteren 

Cliëntondersteuning, Mantelzorg en vrijwilligers,  
individuele voorzieningen   
(Prestatieveld 3,4 en 6) 

Vanaf 1 aug. 2013 

Bob Offereins Leefbaarheid en sociale samenhang in wijken, 
preventieve ondersteuning jeugd 
(Prestatieveld 1 en 2) 

Vanaf 1 aug. 2013 

Cor Schouten  Maatschappelijke opvang, OGGZ, Verslavingsbeleid  
(Prestatieveld 7 , 8 en 9) 

Tot 1juni 2013 

Hans Sekreve Maatschappelijke opvang, OGGZ, Verslavingsbeleid  
(Prestatieveld 7, 8 en 9) 

Vanaf 1 aug. 2013 

Arend Smit Sociale Zekerheid en arbeidsmarkt Tot 1 april 2013 

Paul Veira Maatschappelijke opvang, OGGZ, Verslavingsbeleid  
(Prestatieveld 7, 8 en 9) 

Vanaf 1 aug. 2013 

José Wigny  Mantelzorg en vrijwilligers  
(Prestatieveld 4) 

 

Chris van Wijk Meedoen met een beperking, individuele 
voorzieningen  
(Prestatieveld 5 en 6) en penningmeester 

 

 
Leden WMO-raad 2013 
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4 Activiteiten 
 

4.1. Algemeen 
 
Vergadering 
De leden van de WMO-raad  hebben elkaar negen keer tijdens de formele vergadering op 
donderdagavond ontmoet. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de WMO-raad geregeld externe 
deskundigen uitgenodigd (zie paragraaf 4.3.) om  een inleiding te houden en voor overleg en 
discussie over een actueel thema.  Daarnaast worden de adviezen en de reactie van het 
college van B&W op de uitgebrachte adviezen besproken, wordt de jaardag voorbereid en 
wordt informatie over relevante ontwikkelingen uitgewisseld. 
 
Website  
Via de website informeert de WMO-raad de burgers van Delft over haar activiteiten.  
www.wmoraaddelft.nl 
 

4.2 Adviezen 
De WMO-raad heeft adviesrecht in alle beleidsfases met betrekking tot WMO-gerelateerde 
beleidsterreinen. Het college van B&W stelt de WMO-raad tijdig in de gelegenheid advies uit 
te brengen over WMO-gerelateerd beleid. Idealiter krijgt de raad zes weken de tijd om een 
advies voor te bereiden, maar in de praktijk is er grote druk om die termijn te bekorten. Het 
college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een uitgebracht advies; in zijn 
besluitvorming wijkt het college alleen gemotiveerd af van het ontvangen advies.  
Nadat de WMO-raad een bestuurlijke reactie van B&W heeft ontvangen wordt het advies en 
de reactie gepubliceerd op de website (www.wmoraaddelft.nl) zodat burgers, leden van de 
gemeenteraad en andere belangstellenden kennis kunnen nemen van de opvatting van de 
WMO-raad. Daarnaast worden de adviezen van de WMO-raad gepubliceerd op de site van 
de gemeente Delft (http://ris.delft.nl/) 
 
 
De WMO-raad heeft in 2013 acht adviezen aan het college van B&W uitgebracht, vier op 
verzoek van de gemeente en vier op eigen initiatief. Aan het eind van 2013 heeft de 
gemeente nog twee adviesverzoeken ingediend, namelijk voor de “Kadernota 
vrijwilligerswerk” en voor “Wederkerigheid en tegenprestatie” ingediend. Het advies over 
vrijwilligerswerk is in 2014 verstrekt. Omdat de nota Wederkerigheid en tegenprestatie al was 
vastgesteld voordat de WMO-raad kon adviseren heeft de WMO-raad deze advies aanvraag 
niet gehonoreerd. 
 
Naam Adviesaanvraag (pre-) advies  Bestuurlijke reactie 

 

WMO-verordening 18/12/12 30 jan 2013 24/04/2013 

Jaarrapportage schuldhulpverlening  11 apr 2013 26/04/2013 

Adviesstructuur Sociaal Domein 
(Participatiepanels) 

2/4/13 17 sept 2013  

Gezond en Wel 17/5/13 27 juni 2013 18 juli 2013 

Keukentafelgesprek geen 26 juni 2013 Okt 2013, ontvangen 
nov 

Beleidsregels 3/6/13 10 juli 2013 Sep 2013, ontvangen 
nov 

Lokaal gezondheidsbeleid geen 18 sept 2013 okt 2013, ontvangen nov 

Uitvoeringsagenda 
MO/VO/OGGZ/VB Delft, Westland, 
Oostland 2013-2014 

geen 24 ok 13 Informele reactie 
ontvangen, nog in 
behandeling 

Wederkerigheid en tegenprestatie 
een implementatieplan 

26/11/13 Niet 
gehonoreerd 

 

Vrijwilligerswerk 26 nov13 20 januari 2014  
 
Overzicht adviezen 

 

http://www.wmoraaddelft.nl/
http://www.wmoraaddelft.nl/
http://ris.delft.nl/
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4.3 Inbedding in Delft e.o. 
Zoals al in de inleiding is gesteld is het de taak van de WMO-raad om het WMO-beleid van 
de gemeente te optimaliseren en vernieuwen. Daarvoor is aandacht voor nieuwe 
ontwikkelingen vereist en is het noodzakelijk dat de leden van de WMO-raad op de hoogte 
zijn van wensen, behoeftes en ideeën van allerlei groeperingen in de Delftse samenleving. 
Om dit te realiseren zoekt de WMO-raad constant naar ontmoetingen met burgers, 
belangenbehartigers, politici e.d.  
In deze paragraaf volgt een overzicht van de activiteiten die leden van de WMO-raad hiertoe 
in 2013 hebben ondernomen. 
 

 
 
Jaarbijeenkomst WMO-raad  “Het beste uit de mens halen”  
De jaarbijeenkomst van de WMO-raad is een vorm om contact met diverse groeperingen in 
Delft te zoeken en het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit jaar heeft de WMO-raad een 
bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties en belangstellenden uit politiek, zorg en 
welzijn georganiseerd. Deze bijeenkomst vond plaats op 9 november in De Ruimte van Ipse 
De Bruggen. Er waren ongeveer 80 bezoekers. Het thema was “Het beste uit de mens 
halen”. De deelnemers volgden tijdens de middag workshops waarin voorbeelden van 
initiatieven binnen onze stad toegelicht werden en de discussie aangegaan kon worden. Er 
waren o.a. workshops over gezond bewegen, expressie met zang, de rol van Combiwerk, de 
Zomerschool voor Senioren en de dagopvang. Op deze interactieve dag verzorgde de 
Amsterdamse groep Kapok humorvolle, afwisselende en tegelijkertijd WMO themagerichte 
groepssessies, waarbij ruimte was voor discussie waar ook de wethouder aan deelnam. 
Een kort verslag is te vinden op de site van de WMO-raad: www.wmoraaddelft.nl. 
 
 

 

http://www.wmoraaddelft.nl/
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Contact met externe deskundigen en lokale netwerken  
De WMO-raad laat zich geregeld (collectief) over specifieke onderwerpen informeren door 
deskundigen uit nodigen tijdens de reguliere vergadering of anders met deskundigen het 
gesprek aan te gaan. Bij de keuze van de sprekers, respectievelijk onderwerpen, zijn de 
actualiteit of de te geven adviezen bepalend.  
 
Tijdens de  vergaderingen van de WMO-raad zijn er sprekers geweest van Ipse de Bruggen, 
het Zorgkantoor DSW en de woningbouwcorporaties.  
 
Daarnaast heeft een grote groep WMO-raadsleden in het voorjaar een bezoek aan 
Combiwerk in het nieuwe pand in Den Hoorn gebracht. 
 
Een afvaardiging van de WMO-raad heeft op verschillende momenten in het jaar gesproken 
met een ambtelijke of bestuurlijke vertegenwoordiging van de gemeente. Daarbij ging het  
over relevante onderwerpen in relatie tot het actuele beleid of over de gevraagde adviezen, 
zoals “Gezond en Wel”, de “Sociale Visie” van de gemeente en “Huishoudelijke Hulp”. 
 
Daarnaast is de WMO-raad twee keer met de wethouder in gesprek gegaan over relevante 
ontwikkelingen. 
 

 
 
Ook zijn verschillende vergaderingen van de raadscommissie S&V bezocht. Daarnaast was 
een delegatie van de WMO-raad aanwezig tijdens de informatieve bijeenkomst voor 
commissie- en raadsleden van de gemeente Delft  

- op 10 april over  Innovatie van het Sociaal Domein, Sociale Visie en uitgangspunten,  
Participatiewet, decentralisatie AWBZ-taken en Jeugdwet; 

- op 6 juni over individuele verstrekkingen en andere prestatievelden van de WMO, 
PGB,  Zorgakkoord en Keukentafelgesprek. 

- op 3 september over lokaal Gezondheidsbeleid 
 
Ter versterking van het netwerk en om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en zicht te 
houden op de beleving hiervan door de burgers zijn de individuele leden van de WMO-raad 
regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten of overleggen ze met partners. 
 
Partners/overleg 

Informeel Zorgoverleg (IZO) 

Netwerk informele ondersteuning 

Klankbordgroep OGGZ 

Klankbordgroep WZW 

Overleg RMO-DWO (Regionaal Mantelzorg Overleg) 

Voorzittersoverleg WMO-raden 

Overleg regionale WMO-raden- dagbesteding Ipse 

Sociaal Platform 

 ALV Koepel WMO 
 
Overleg met partners in de regio 
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4.4 Ontwikkeling deskundigheid 
Gedurende het jaar hebben de leden van de WMO-raad deelgenomen aan uiteenlopende 
activiteiten ter bevordering van hun kennis over onderwerpen gerelateerd aan de WMO en  
aan actuele ontwikkelingen. 
Onderwerp Datum  Organisator 

Kracht en kwetsbaarheid: mantelzorg voor mensen 
met dementie 

11 februari De Haagse Hogeschool 

Verbinden Wonen en Zorg 6 maart Tympaan/jso 

Kijken met de ogen van de burgers 7 maart Aandacht voor iedereen 

Zorg & Techniek & Wijken, de gebruiker centraal 13 maart TOP 

Iedereen doet mee, mogelijkheden en grenzen GGZ 
en WMO 

14 maart  

Promotie Website Zorg voor elkaar 21 maart Gemeente Delft  

Mantelzorg en overheveling AWBZ 25 maart Aandacht voor iedereen 

Help de senioren op de Delftse woningmarkt 10 april TOP 

CDA en stage 17 april  

Markt van logeermogelijkheden 18 april Zorgbelang 

Bezuinigingen in de (thuis)zorg 24 april Actiecomité Zorg voor 
elkaar 

Transitie AWBZ, Jeugd, sociale zekerheid 15 mei Koepel WMO 

ALV Koepel WMO-raden 6 juni Koepel WMO 

Rol van kerken in de WMO 17 juni Interkerkelijk Diaconaal 
Beraad Delft  

Mentorschap 12 september   

Samenwerken aan Zorg en Welzijn 16 september Tympaan & Zorgbelang 

Meerwaarde pgb 19 september Zorgbelang 

Visie op innovatie 19 september Kubiek 

Workshop voor mantelzorgers “Kom op verhaal” 28 oktober  

Proeftuinen in wijken 30 oktober TOP 

Dag van de dialoog 7 november Platform Dag van de 
Dialoog  

Dag van de mantelzorg: filmavond Lumen 7 november DIVA delft 

Zorgvragerstafel “Eigen Kracht- waar liggen de 
grenzen aan de eigen kracht?” 

12 en 19 
november 

 

Debat ouderenbeleid 20 november  

De zorgvrager als partner,  20 november Zorgbelang 

Mantelzorg “Doorwerken of doordraaien?” 21 november  

WMO&PGB, meer met minder 25 november Kenniscentrum WMO 

Hannie van Leeuwen-lezing Burgerparticipatie en 
Wmo 

26 november  

Ketenzorg en techniek 28 november  

Koffietafel met wethouder de Prez 30 november Gemeente 

Nieuwe wet WMO en Wet Langdurige Zorg  12 december CG-Raad 

 
Studiedagen, symposia, trainingen, netwerkbijeenkomsten 
 

 
 

Contactgegevens WMO-raad  
WMO-raad Delft,  
Postadres secretariaat, 
Postbus 440,  
2600 AK Delft 
T: 015-260 26 52 
F: 010-511 04 41 
E: WMO@demisec.nl 
www.wmoraaddelft.nl 

 

mailto:WMO@demisec.nl
http://www.wmoraaddelft.nl/

