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VOORWOORD 

In 2016 stond de transformatie van Wmo Raad naar Raad voor Sociaal Domein Duiven centraal. Het 
werkveld, van toen nog de Wmo Raad, werd sinds 2015 breder. Veel meer taken vanuit de Wmo-wet 
kwamen bij de gemeente terecht. De gemeente en daardoor ook de Raad voor Sociaal Domein 
Duiven kreeg veel meer te maken met de Jeugd- en Participatiewet. Daarom is besloten om de Wmo 
Raad te transformeren naar Raad voor Sociaal Domein Duiven. 
 
Beleid 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft in 2016 op bovengenoemde beleidsterreinen gevraagd en 
ongevraagd adviezen uitgebracht. In 2016 heeft het beleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp 
veel aandacht gehad. 
 
Huishoudelijke hulp 
In 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep in eerste instantie geoordeeld dat huishoudelijk hulp 
onder de Wmo valt. De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft op basis daarvan haar standpunt 
gewijzigd en bepaalt dat huishoudelijke hulp een Wmo-voorziening is. De rechtbank van Arnhem 
heeft in de uitspraak geoordeeld dat huishoudelijke hulp een Wmo-voorziening is en dat de 
gemeente Duiven niet mag vragen naar de financiële gegevens. De gemeente Duiven respecteert de 
uitspraak. Wij, als Raad voor Sociaal Domein Duiven, vinden dat bij de beoordeling van een aanvraag 
op geen enkele manier en in welke bewoordingen dan ook naar de inkomens- en 
vermogensgegevens van een hulpvrager gevraagd mag worden. Over dit onderwerp zijn in 2016 een 
aantal ongevraagde adviezen geschreven. 
 
Overige beleid 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft aan het College van B&W de volgende gevraagde en 
ongevraagde adviezen gestuurd: 
- onafhankelijke cliëntondersteuning 
- uitgaven Sociaal Domein 
- individuele studietoeslag 
- sleutelkastjes 
- privacy protocol 
- minimabeleid 
- inkoop 
- doelgroepen vervoerbeleid 
- kwijtschelding afvalstoffenheffing. 
 
Financiën 
Uit de jaarrekening 2015 van de gemeente Duiven bleek dat de gemeente een aanzienlijk overschot 
heeft op het onderdeel Sociaal Domein. De gemeente Duiven heeft de voorzieningen sterk 
versoberd. De gemeenteraad heeft op voorstel van het College van B&W 1 miljoen euro aan de 
bestemmingsreserve Sociaal Domein en Wmo onttrokken om vervolgens dit bedrag toe te voegen 
aan de Algemene reserve. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft ervoor gepleit dat de extra gelden besteed zouden 
moeten worden aan de doorontwikkeling en innovatie van de zorg en de komende jaren geen 
onttrekkingen meer te doen uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein en Wmo. 
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Website 
In 2016 hebben wij veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van onze website, www.rvsdd.nl. 
Met onze vernieuwde website willen wij onze achterban bereiken en deze zo goed mogelijk op de 
hoogte houden en brengen van dingen die spelen binnen ons werkveld. 
 
Van Wmo Raad naar Raad voor Sociaal Domein Duiven 
Door de invoering van de Jeugd-, Participatie- en de nieuwe Wmo-wet per 1 januari 2015 en door de 
veranderende opvattingen over de rol van de gemeente werd het nodig om stil te staan bij de vraag 
hoe inwoners betrokken kunnen worden bij de uitvoering van de nieuwe wetten. 
Het is van groot belang dat de samenhang en het onderlinge verband tussen de beleidsterreinen van 
de drie wetten goed tot zijn recht komt. Dit is alleen mogelijk door verbreding door integraal beleid 
en verbreding van de WMO Raad. 
 
De Wmo Raad is zelf de discussie gestart om de rol en werkwijze van de Wmo Raad onder te loep te 
nemen. Op initiatief van de Wmo Raad is er een studieavond gehouden waarbij leden van de Wmo 
Raad, ambtenaren en de wethouder brainstormde over de nieuwe rol van de Wmo Raad en de 
samenwerking tussen Wmo Raad en gemeente. Het College heeft daarop besloten een 
ontwikkeltraject in te zetten om de Wmo Raad per 1 januari 2017 om te vormen tot een brede 
adviesraad (de vorming van Raad voor Sociaal Domein Duiven) met naast een adviserende rol ook 
een stimulerende rol in de samenleving. In december 2016 heeft het College van B&W ingestemd 
met de opzet van de nieuwe Raad voor Sociaal Domein Duiven. Op 10 januari 2017 is tijdens een 
feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis van Duiven de nieuwe Raad voor Sociaal Domein 
Duiven geïnstalleerd door wethouder Ineke Knuiman. 
 
2017 en verdere jaren 
Wij zullen als Raad voor Sociaal Domein Duiven het College van B&W gevraagd en ongevraagd blijven 
adviseren. Onze doelstelling “Meedoen mogelijk maken” zal in onze adviezen de rode draad vormen. 
Tegelijkertijd zullen we op zoek moeten naar een manier van samenwerken met partners in ons 
werkveld. Vervolgens zullen wij een beroep doen op onze achterban om te achterhalen wat we voor 
elkaar kunnen betekenen en hoe we elkaar kunnen versterken. Om de inwoners van Duiven nog 
beter van dienst te kunnen zijn, vragen wij of zij geluiden en knelpunten aan ons willen melden. 
Hierdoor kunnen wij het College van B&W nog beter adviseren. 
 
Ten slotte wil ik het College en 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. 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter Raad voor Sociaal Domein Duiven 
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SAMENSTELLING WMO RAAD DUIVEN PER 31 december 2016 

Voorzitter: de heer J.P.M. Seijsener 

Namens de doelgroep “mantelzorgers” 
- mevrouw M. Koopman 

 

Namens de doelgroep “gezondheidszorg/hulpverlening” 
- mevrouw L. Goris 

 

Namens de doelgroep “werk, bijstand en minimuminkomen” 
- 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 hebben hun doelgroep verlaten. De betreffende doelgroepen 

hebben we aangeschreven en deze hebben nieuwe kandidaten voorgedragen. Eind 2015 hebben we 

een advertentie gezet in de DuivenPost met een oproep voor nieuwe leden. Hierop hebben we 

reacties gehad en dat heeft een nieuw lid opgeleverd en één 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 2016 tot en met 31 december 2016 in totaal elf keer 

vergaderd. Met het College van Burgermeester en Wethouders is in 2016 tweemaal regulier overleg 

geweest en met de betrokken beleidsambtenaren. Tijdens de vergaderingen van de WMO Raad 

Duiven is steeds een of meer beleidsambtenaren voor een gedeelte van de vergadering aanwezig 

geweest. Op incidentele basis, in de vorm van werkgroepen, is overleg geweest over dossiers tussen 

een afvaardiging van de WMO Raad Duiven en de verantwoordelijke beleidsambtenaar. 

Adviezen 
In 2016 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: 

- Onafhankelijke cliëntondersteuning 
We hebben geadviseerd dat er meer keuzemogelijkheden zijn van instanties. Verder moet bij het 
eerste contact duidelijk aangeven worden dat deze ondersteuning mogelijk is. Deze adviezen zijn 
overgenomen. 

- Uitgaven Sociaal Domein 
Wij waren het er niet mee eens dat gelden voor het sociaal domein overgeheveld zijn. Wij hebben 
de toezegging gekregen dat als er geld tekort is dat er dan financiële middelen worden 
vrijgemaakt. 

- Individuele studietoeslag 
De adviezen zijn overgenomen met name om betrokken instantie te informeren over deze 
mogelijkheid. 

- Sleutelkastjes 
Het blijkt dat sleutelkastjes verplicht worden gesteld als men zorgt ontvangt. Het blijkt dat 
goede/veilige kastjes prijzig zijn. De discussie loopt nog wie deze kastjes moet betalen. De 
gemeente biedt de mogelijkheid om daar aan te kloppen als men deze voorziening niet kan 
betalen. 

- Huishoudelijke hulp 
Deze discussie hebben we kritisch gevolgd. De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan, maar daar 
is de gemeente tegen in beroep gegaan. In de loop van 2017 komt een definitieve uitspraak. 

- Privacy protocol 
Een aantal adviezen zijn overgenomen, een aantal staan nog ter discussie. Het is een langlopend 
traject, omdat meerdere Liemerse gemeente het Protocol moeten vaststellen. In de 2017 komt de 
definitieve vaststelling. 

- Minimabeleid 
Dit is een herijking van bestaande beleid. De aanpassingen waren minimaal en positief en daarom 
hebben wij een positief advies gegeven. 

- Inkoop 
We hebben het traject voor de inkoop sociaal domein kritisch gevolgd. Een aantal leden heeft 
gebruikgemaakt van de digitale overlegtafels. 
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- Doelgroepen vervoerbeleid 
Wij hebben een positief advies gegeven, omdat het rapport en het traject goed was. De start was 
echter problematisch, maar de meeste problemen waren snel opgelost. Wel is het moeilijk een lid 
voor de RAD (adviesorgaan ervaringsdeskundigen) te vinden. 

- Kwijtschelding afvalstoffenheffing 
Wij hebben voor een ontheffing voor mensen met een medische indicatie geadviseerd. Bij 
mensen met een medische indicatie moet gedacht worden aan mensen die veelvuldig gebruik 
maken van incontinentiemateriaal, verbandmiddelen, dialyse, etc. Dit advies is niet overgenomen. 

 
Zie voor de inhoud van deze adviezen onze website www.rvsdd.nl 
 
Bezetting en vacatures 
Voor de bezetting en vacatures in de verslagperiode verwijzen we graag naar het vorige hoofdstuk 

waar het gaat om de samenstelling van de WMO Raad Duiven in 2016. Voor de vacatures van de 

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

In mei hebben wij Lucy Goris kunnen verwelkomen als nieuw lid. 

Scholing en opleiding 
De WMO Raad heeft dit kalenderjaar geen scholing en opleidingen gevolgd. De Raad voor Sociaal 

Domein Duiven is wel op verschillende onderwerpen en beleidsterreinen door beleidsambtenaren 

geïnformeerd. Wij hebben bijeenkomsten bijgewoond van Zorgbelang over de nieuwe taken en 

ontwikkelingen. 

PR en communicatie 
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. Op basis hiervan hebben we een 

nieuwe website en logo laten maken. Daarnaast hebben we onze PR-middelen uitgebreid met 

folders, banners, visitekaartjes, pennen, alles met het nieuwe logo. 

Digitalisering 
De nieuwe website is medio 2016 in gebruik genomen; deze is gebruiksvriendelijk en toegankelijk. 

Documenten zijn gemakkelijke te vinden. Nieuws, informatie en links naar organisaties uit ons 

werkveld staan erop. Ook is er een mogelijkheid om vragen te stellen en een formulier waarop de 

gegevens ingevuld kunnen worden, zodat er contact opgenomen kan worden. 

ONDERWERPEN VAN OVERLEG 
Belangrijkste inhoudelijke thema's die in 2016 binnen de WMO Raad Duiven besproken zijn: 

- Samenwerking en toekomst WMO Raad gemeente Duiven. 
In 2016 heeft een werkgroep bestaande uit leden van de WMO Raad en ambtenaren een advies 
geschreven. Onderwerpen als de juridische status, afspraken over advisering, huishoudelijk 
reglement en samenwerking zijn daarin beschreven. Dit advies is overgenomen en per 1 januari 
2017 zijn we officieel de Raad voor Sociaal Domein Duiven. 

- De nulmeting Wmo, benchmark en tevredenheidsonderzoek hebben onze aandacht gehad. 
Daarbij kwamen een aantal opmerkelijke conclusies naar voren, zoals eenzaamheid in de 
samenleving. Een aantal onderwerpen zijn opgepakt door de gemeente Duiven. 
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- Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen. 
Eén van onze leden heeft hierover advies gegeven en tot volle tevredenheid is RSR gekozen als 
leverancier. 

- Diafaan 
Het failliet gaan van Diafaan had grote gevolgen. We hebben de ontwikkelingen en oplossingen 
kritisch gevolgd. 

- De Jongerenraad 
Eén van onze leden zit in het bestuur van de Stichting de Jongerenraad. We hebben gevolg hoe 
het een en ander verlopen is. 

- De jongeren, jeugdbeleid/hulpverlening, passend onderwijs en vervoer. 
De ontwikkelingen op deze beleidsterreinen zijn gevolgd en we hebben ons laten informeren. 

- PR, 0nze nieuwe website, de nieuwe folder en Duuve te Gek 
Met name Duuve te Gek was een mooie gelegenheid om ons te presenteren en informatie te 
vergaren. 

- VN-verdrag voor de inclusieve samenleving 
Dit komt langzaam op gang en het blijft onze aandacht vragen. 

- Samenwerking met de vier WMO Raden binnen de Liemers 
- Website “Goed voor elkaar de Liemers” 

Deze website was in eerste instantie niet gebruiksvriendelijk en voor iedereen toegankelijk, maar 
eind 2016 was hij helemaal klaar. 

- Basisnetwerk 
Dit is een belangrijk netwerk waar veel informatie bij elkaar komt. 

 

FINANCIËLE VERSLAGLEGGING 

 

BIJLAGEN 

- Jaarrekening 2016 

- Cijfers 2016 

- Toelichting cijfers 2016 


