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VOORWOORD 

 

2015 is het jaar van transitie naar de gemeente van zowel de Wmo, de Jeugdzorg als de 
Participatiewet. Het beleid heeft op deze terreinen nu daadwerkelijk gestalte gekregen in de 
uitvoering door de gemeente als regievoerder. Deze stelselwijziging doet een groot beroep op de 
burgers van de gemeente en vooral op de mantelzorgers. Bestaande zekerheden/rechten vallen in 
het nieuwe stelsel onder de compensatieplicht. Het gaat niet meer om het bieden van voorzieningen, 
maar om het gewenste resultaat: de zelfredzaamheid en participatie van burgers met een beperking.  
 
Elke verandering gaat gepaard met een uitbreiding van aandachtvelden, waar nieuwe of ingrijpende 
veranderingen binnen wetten en regelgevingen aan ten grondslag liggen. Zo wordt sinds vorig jaar 
door de invoering van drie nieuwe wetten meer aanspraak gedaan op de eigen kracht van burgers en 
hun omgeving op het gebied van de zorg, bij ondersteuning en inkomen. Rechten en aanspraken 
vanuit onder andere de AWBZ zijn vervallen of herzien. 
 
Dagelijks lezen we in de media over de moeizame invoering en uitvoering van deze nieuwe regels. 
Toegegeven, er moest iets gebeuren om de alsmaar oplopende kosten van onze zorg te stoppen, 
maar zo rigoureus en op een dergelijk korte termijn? Rekening houdend met wat er in het afgelopen 
jaar allemaal wel goed is gegaan met de doorvoering van deze grootschalige verandering in de zorg 
sinds de jaren vijftig, is dit op zich een hele prestatie. Zeker als je je daarbij realiseert, dat deze 
veranderingen binnen een paar maanden in 2014 gestalte moesten krijgen. Maar als je dit jaar de 
zorg niet ontvangen hebt, zoals dat zou moeten, dan heb je daar geen begrip voor en terecht. Voor 
de zwakkeren in onze samenleving moet goed gezorgd worden!  
 
Dit vroeg en vraagt aan de hulpvrager om te handelen vanuit een ander perspectief. Een proces waar 
we nog middenin zitten. Dit wordt heel direct ervaren op het gebied van huishoudelijke hulp. Door 
de beleidswijziging wordt huishoudelijk hulp als algemeen gebruikelijk beschouwd. De herindicaties 
op basis van de gevoerde keukentafelgesprekken zijn hier een voorbeeld van. Goede kwalitatieve 
hulp in de huishouding heeft ook zijn prijs. Een verantwoord inkoopgedrag door de gemeente is voor 
de Wmo Raad Duiven een belangrijk punt. 
 
De transitie in de Jeugdzorg lijkt in samenwerking met de aanbieders behoorlijk vormgegeven. 
Nadrukkelijk vraagt de Raad aandacht voor het cliëntperspectief en om deze centraal een plaats te 
geven. 
 
In 8 oktober 2015 is er onder leiding van Zorgbelang met de wethouder en beleidsambtenaren van 
de gemeente Duiven gesproken over hoe de samenwerking met de gemeente en de Wmo Raad 
verbeterd kon worden. In deze bijeenkomst zijn hierover een aantal afspraken gemaakt. Daarnaast is 
er een werkgroep van een beleidsambtenaar, een leidinggevende en drie leden uit de Wmo Raad 
geformeerd die zich gaan buigen over de toekomst van de Wmo raad. Ook de rol van de Wmo raad 
met betrekking tot de burgerparticipatie zal nader bestudeerd moeten worden. 
 
Begin 2016 is de naam van de Wmo raad gewijzigd in Raad voor Sociaal Domein Duiven, omdat deze 
nieuwe naam de drie decentralisaties binnen het Sociaal Domein beter aangeeft. Daarnaast geeft 
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deze nieuwe naam aan, dat de Raad meer is dan uitsluitend een adviesraad. De Raad voor Sociaal 
Domein Duiven wil zich ook richten en bezighouden met de burgerparticipatie. Bij een nieuwe naam 
hoort een nieuwe website. Deze is in 2015 ontwikkeld en zal in 2016 nog meer gestalte krijgen. 
 
Vooruitblik naar 2016 

In 2015 hebben de decentralisaties van de Jeugdwet, AWBZ-begeleiding, de Participatiewet en 
Passend Onderwijs hun beslag gekregen. In de uitvoering was daarbij een belangrijke rol weggelegd 
voor het loket WWZ en het Sociaal Team van de gemeente. 
 
Er is in 2015 hard gewerkt, maar er moet in 2016 nog veel uitgewerkt worden. De Raad voor Sociaal 
Domein Duiven beschouwt het als haar taak om de gemeentelijke uitvoering van de nieuwe 
wetgeving kritisch te (blijven) volgen en zo nodig het college van adviezen te voorzien. Leidraad 
daarbij is het criterium/de vraag: “Wordt meedoen voor iedereen mogelijk gemaakt?”  
 
De uitdaging voor de gemeente is om de bezuinigingen en decentralisaties gemeente breed op te 
vangen en creatieve verbindingen en dwarsverbanden te leggen, zowel binnen het gemeentelijke 
apparaat als met maatschappelijke partners. Geïntegreerd gemeentelijk beleid is gewenst. 
Tegelijkertijd wordt ook van de inwoners gevraagd om (meer) verantwoordelijkheid te nemen voor 
zichzelf en anderen. Dit alles met het doel dat alle inwoners, en in het bijzonder de kwetsbare 
inwoners, mee kunnen (blijven) doen in de samenleving op een manier die bij hen past. Voor deze 
uitdaging en dit doel zet de Raad voor Sociaal Domein Duiven zich ook volgend jaar weer in. 
 
Ten slotte wil ik het college en de ambtenaren voor de dialoog en ondersteuning bedanken. Mijn 
dank gaat ook uit naar de leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven voor hun grote inzet en 
kwalitatieve bijdrage in het afgelopen jaar. De betrokkenheid, deskundigheid en de prettige 
werksfeer maakt dat wij kunnen terugkijken op een vruchtbaar jaar. 
 
Duiven, 12 mei 2016 
 

J.P.M. Seijsener, 

Voorzitter Raad voor Sociaal Domein Duiven 
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SAMENSTELLING WMO RAAD DUIVEN PER 31 december 2015 

 

Voorzitter: de heer J.P.M. Seijsener 

Namens de doelgroep “mantelzorgers”                                                                             

- mevrouw M. Koopman  

Namens de doelgroep “werk, bijstand en minimum inkomen”                 

- de heer H. Storms 

Namens de doelgroep “ouderen”                     

- de heer Th. Nass 

Namens de doelgroep “jeugd en jongeren”                   

- mevrouw C. Seynaeve 

Namens de doelgroep “ouders en verzorgers minderjarigen”                 

- mevrouw S. Bakker 

Namens de doelgroep “ouderen”                                                                         

- de heer B. Last 

Namens de doelgroep “mensen met een beperking / aandoening”                                                  

- mevrouw W. Hoving 

Namens de doelgroep “mensen met een beperking / aandoening”                                    

- mevrouw J. Vos  

Namens de doelgroep “wijk-dorpsraden”                                                                         

- de heer R. Lans  

 

Ambtelijk secretaris                           

- mevrouw V. Fikke 

 

Een aantal leden zijn gestopt of hun doelgroep verlaten. De betreffende doelgroepen hebben we 

aangeschreven en dezen hebben nieuwe kandidaten voorgedragen.                                                         

We hebben eind 2015 een advertentie gezet in de Duiven Post met een oproep voor nieuwe leden. 

Hierop hebben we reacties gehad wat een nieuw lid heeft opgeleverd en een voor de toekomst. 

Gezien de uitbreiding van de aandachtsvelden kunnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken. Het 

zoeken naar geschikte kandidaten gaat onverminderd verder.  
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WERKZAAMHEDEN    

Vergaderingen                    

De WMO Raad Duiven heeft van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 in totaal twaalf maal 

vergaderd. Met het college van Burgermeester en Wethouders is in 2015 twee maal regulier overleg 

geweest waarvan een met de betrokken beleidsambtenaren. Tijdens de vergaderingen van de WMO 

Raad Duiven is, voor zover de agenda dat toeliet, steeds met een of meer beleidsambtenaren voor 

een gedeelte van de vergadering aanwezig geweest. Op incidentele basis, in de vorm van 

werkgroepen, overleg geweest over dossiers tussen een afvaardiging van de WMO Raad Duiven en 

de verantwoordelijke beleidsambtenaar.   

Adviezen                       

In 2015 heeft de WMO Raad Duiven een tiental adviezen en brieven uitgebracht inzake de Wet 

Maatschappelijke  Ondersteuning binnen de gemeente Duiven. Het gaat om de volgende 

onderwerpen:  

- advies individuele inkomenstoeslag 2015    

- advies keukentafelgesprekken 

- brief reactie privacy reglement  

- brief vragen inkoop en innovatie budget 

- advies minimumbeleid 

- advies privacy reglement  

- advies transformatie 

- advies bijzondere bijstand  

- advies lokale innovatiefonds 

- advies scootmobiel pool 
-  

Zie ook de website voor de inhoud van deze documenten.  

Bezetting en vacatures                            

Voor wat de bezetting en vacatures in de verslagperiode verwijzen we graag naar de vorige 

hoofdstuk waar het gaat om de samenstelling van de WMO Raad Duiven in 2015. Voor de vacatures 

van de vertrekkende  leden hebben we de betrokken doelgroepen gevraagd om kandidaten voor te 

dragen.  

Scholing en opleiding                                                                                                                                       

Begin 2015 hebben we scholing gehad op gebied van communicatie.                                                                  

De WMO raad heeft deze scholing tevens gebruikt om de visie en missie te herformuleren.                        

Op basis van onze visie en missie hebben wij een communicatie plan gemaakt. 

PR en communicatie                       

In 2015 hebben we een communicatieplan gemaakt op basis van onze visie en missie. De WMO Raad 

Duiven vindt op basis van de nieuwe ontwikkelingen en uitbreiding van de aandacht gebieden dat we 

een goede communicatie met onze achterban dienen te hebben. Een belangrijk hulpmiddel is hierbij 

onze website. Op basis van onze uitgangspunten hebben we besloten een nieuwe website te laten 

maken die toegankelijker is, die voldoet aan onze wensen en de eisen van de huidige tijd.                            
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We hebben voor een nieuwe naam gekozen “Raad voor Sociale Domein Duiven”. Vanwege de 

nieuwe ontwikkelingen, wetgevingen en de toekomst hebben we onze naam aangepast. De nieuwe 

naam past bij onze aandachtsgebieden en de ontwikkelingen.  

Digitalisering                      

We hebben een start gemaakt met een nieuwe website die gebruiksvriendelijker en toegankelijker is. 

Daarnaast wordt gewerkt aan digitalisering van onze documenten en archief. Hierdoor zijn 

documenten gemakkelijke beschikbaarheid voor de site en de WMO raad leden. 

 

 

Onderwerpen van overleg  

Belangrijkste inhoudelijke thema's die in 2015 binnen de WMO Raad Duiven zijn besproken:                                                           

- Samenwerking en toekomst WMO raad gemeente Duiven. In oktober is er een overleg geweest met 

wethouder en ambtenaren hoe de samenwerking en toekomst wmo raad. Er zijn afspraken gemaakt 

en / of vernieuwd over de samenwerking. Tevens is de visie besproken hoe de toekomst in te vullen 

van de wmo raad. Een van de afspraken is een naamswijziging i.v.m. de reikwijdte van de 

aandachtvelden. Een andere afspraak is dat er een werkgroep, inmiddels actief is, kijkt naar de 

toekomst van de WMO raad en de rol van de raad bij de burgerparticipatie.                              

- Aanbesteding Jeugdzorg, Huishoudelijke hulp en WMO nieuwe stijl. Met name de wijze waarop en 

aandacht voor innovatie, kwaliteit en privacy                                                           

- Uitvoering herindicatie huishoudelijke hulp en de keukentafelgesprekken. Dit kritisch gevolgd en na   

aanleiding van signalen adviezen gegeven                                                                                                           

- De bezuinigingen, de gevolgen ervan en kijken na goede invulling van de maatregelen             

- Doelgroepen vervoer. We hebben de veranderingen gevolgd omdat dit consequenties heeft voor 

mensen met beperkingen                                               

- Clientondersteuning. Dit hebben we kritisch gevolgd en adviezen gegeven om dit te verbeteren        

- De ontwikkeling en vorming van het Sociaal Team                                                                                          

- Onafhankelijk Cliëntondersteuning. Adviezen gegeven hoe dit in te vullen en de uitvoering hiervan. 

De bekendheid bij cliënten en de onafhankelijkheid van huidige oplossing besproken                                                  

- Samenwerking  met de vier WMO raden binnen de Liemers.                                                                                      

- Jeugd en passend onderwijs. De ontwikkelingen en signalen die we ontvangen besproken.                    

- Collectieve zorgverzekering via de gemeente bij Menzis.                                      

 

Voor het overige zijn nog een aantal interne aangelegenheden behandeld, waaronder:      

- Invulling ambtelijk secretaris. Dat is gelukt met de keuze voor Vrougje Fikke                            

- Invulling van de vacatures en de aandachtsgebieden gezien de reikwijdte nieuwe WMO                       

- Communicatie. Op welken wijze gaan we het communicatieplan uitvoeren en de taakverdeling                                                                                                             

- Burgerparticipatie, dit belangrijk en hoe kunnen wij als raad een bijdrage leveren                                                                                                                                                

 


