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Vooraf

Het jaar 2015 heeft voor wat betreft de adviezen van de WMOraad aan de Gemeente
Landsmeer in het teken gestaan van het volgen van het gemeentelijk beleid betreffende de
transities in de zorg.
Een aantal taken van het rijk is met ingang van 1 januari 2015 overgeheveld naar de
gemeenten.
Het gaat hierbij om de extramurale zorg en ondersteuning inclusief dagbesteding en vervoer
die vanuit de AWBZ overgeheveld worden naar de gemeenten, om de Jeugdzorg en de
Participatiewet. Dit alles gaat samen met aan de gemeenten opgelegde bezuinigingen.
De WMOraad heeft in dezen in het jaar 2014 de gemeente geadviseerd over de
conceptverordeningen WMO en Jeugdhulp. In 2015 stond de praktijk van de uitvoering
centraal als volggebied voor de WMOraad. Ook stonden nog vragen open het beleid zelf
betreffende.
Het inhoudelijk jaarverslag 2015 geeft onze werkzaamheden over 2015 weer.

Margot Witteveld
Namens de WMOraad Landsmeer
Reacties op dit inhoudelijk Jaarverslag kunnen gemaild of gestuurd worden naar
onderstaand adres:
WMOraad Landsmeer t.a.v.:
Margot Witteveld
Meerkoetstraat 12
1121VZ Landsmeer
tel: 020-4824382
Mail: mwitteveld@hotmail.com
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1: De samenstelling van de WMOraad
De WMOraad bestaat per 31-12-2015 uit 7 leden ( zie voor de samenstelling bijlage 1 ).
Per 1 juli 2015 is één lid afgetreden.
Er is een vertegenwoordiging van de doelgroepen binnen het domein van de zorg die onder
het aandachtsgebied van de nieuwe WMO vallen. Daarnaast is gekeken naar kennis, kunde
en/of ervaring in de verschillende domeinen.
De samenstelling van de WMOraad is als volgt:
1 lid vertegenwoordigt de doelgroep ouderen
1 lid vertegenwoordigt de doelgroep jeugd
1 lid heeft als aandachtsgebied de mantelzorgers
1 lid heeft als aandachtsgebied de vrijwilligers
1 lid heeft als aandachtsgebied de arbeidsgehandicapten en de participatie
2 leden hebben zitting als onafhankelijk lid

De WMOraad heeft een voorzitter en secretaris uit haar midden gekozen. Beiden zijn
onafhankelijk burger met ruime ervaring en expertise en bovendien werkzaam in de zorg.
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2: Aantal vergaderingen/inhoud in grote lijnen
De WMOraad heeft in 2015 8 maal formeel vergaderd ( openbaar ) en 3 keer informeel.
Vergadering 18 februari 2015
In deze vergadering zijn 2 leden van de WMOraad aangewezen als contactpersonen voor de
externe communicatie met onder andere de Lokale Omroep Landsmeer.
Een lijst met openstaande vragen aan de verantwoordelijk wethouder wordt opgesteld.
Vergadering 18 maart 2015
Een deel van deze vergadering werd bijgewoond door de wethouder en twee
beleidsmedewerksters. Marit Kamerman stelt zich voor als de nieuwe beleidsmedewerkster
WMO.
Openstaande vragen en toezeggingen van de gemeente uit 2014 worden doorgenomen.

Vergadering 15 april 2015
De beleidsmedewerkster van de gemeente was aanwezig.
Gespreksonderwerp was onder meer het overgaan van de WMOraad in een
Participatieraad.
Vergadering 13 mei 2015
De beleidsmedewerkster van de gemeente was aanwezig.
De WMOraad bespreekt nogmaals de openstaande vragen en toezeggingen van de
wethouder en moet concluderen dat zij geen bevredigende antwoorden heeft gekregen op
een aantal vragen.

3

WMOraad Landsmeer jaarverslag 2015

Vergadering 17 juni 2015
De beleidsmedewerkster van de gemeente was aanwezig evenals de wethouder ( deels )
Verschillende onderwerpen zijn aan de orde gekomen maar op veel vragen van de
WMOraad kon geen antwoord worden gegeven vanuit de gemeente. Men weet dit
voornamelijk aan tijdsgebrek en een falend automatiseringssysteem. De WMOraad
betreurde dat zij op deze manier het gemeentelijk beleid niet kan monitoren.

Vergadering16 september 2015
Namens de gemeente was de beleidsmedewerkster aanwezig.
Een veelheid aan onderwerpen is aan de orde gekomen.

Vergadering 14 oktober 2015
Namens de gemeente is de beleidsmedewerkster aanwezig.
De antwoorden van de wethouder over de door de WMOraad gestelde vragen worden
doorgenomen.
Daarnaast werden diverse andere punten besproken.
Vergadering 9 december 2015
De wethouder en de beleidsmedewerkster waren op deze vergadering aanwezig.
Belangrijk gespreksonderwerp was de communicatie met de wethouder en het door de
WMOraad gevoelde gebrek aan informatie en samenwerking vanuit de gemeente.
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3: Uitgebrachte adviezen en reacties B&W

In het jaar 2013 en 2014 heeft de WMOraad het College van B&W een deskundige bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van twee van de drie decentralisaties zoals die in 2015
operationeel zijn geworden en vele adviezen gegeven over de conceptverordening WMO en
de conceptverordening Jeugdzorg.
Een aantal is overgenomen, een aantal niet.
Er lagen echter nog diverse openstaande vragen en toezeggingen waarop per 31-12-2014
geen antwoord is gekomen.
Deze vragen betroffen:
- de afwijking van de procedure voor de aanvraag HBH1.
- een separaat privacyreglement voor de medewerkers van het Middelpunt
- het ontbreken van een format persoonlijk plan
- de mantelzorgwaardering
- een klachtenprocedure voor het Middelpunt
- het informeren van die burgers die het betreft dat hun gegevens in het bezit zijn van
de gemeente (Compensatie eigen risico en Wet toelage chronisch zieken en
gehandicapten )
- een klachtenprocedure voor klachten over de zorgaanbieder
Op 28 februari heeft de wethouder deze vragen beantwoord.
Voorts is de WMOraad nog in afwachting van een nieuwe Nota Jongerenwerk.
De WMOraad heeft vanuit B&W van Landsmeer geen vragen tot advisering gekregen noch
beleidsstukken ontvangen.
De gemeente heeft zich geconcentreerd op de uitvoering van het nieuwe beleid en kon de
WMOraad geen gegevens leveren over de resultaten van dit beleid.
Pas op 10 november 2015 werd de WMOraad in een memo geïnformeerd over de uitvoering
en ontwikkelingen rond de transities. Dit memo behelsde het 2e en 3e kwartaal.
De WMOraad heeft een enquête van het Netwerk Mantelzorg van Zorgbelang NoordHolland over de waardering mantelzorgers door gemeentes wegens gebrek aan informatie
niet kunnen invullen; dit ook niet na contact met de gemeente over dit onderwerp.
De WMOraad betreurt het dat zij niet is betrokken bij, en aan haar geen advies is gevraagd
over, de totstandkoming van het klanttevredenheidsonderzoek van de cliënten van het
Middelpunt.
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Externe contacten

Diverse leden van de WMOraad zijn naar externe vergaderingen/bijeenkomsten geweest
zoals een netwerkbijeenkomst van Mezzo, een transitieoverleg Zaanstreek-Waterland,
vergaderingen voor WMOraden over voorgenomen wijzigingen in HbH, de slotbijeenkomst
van Zorgbelang Noord-Holland, bijeenkomsten in Purmerend en Zaandam over de inkoop
van hulpmiddelen.
Twee leden van de WMOraad zijn naar de bijeenkomst van de gemeente over de “Woonvisie
Landsmeer “ geweest en hebben hier hun bijdrage geleverd.
Een lid van de WMOraad heeft aan een uitzending van de LOL “ in de diepte “ over de zorg
deelgenomen.
Verder zijn leden naar diverse andere relevante externe vergaderingen en symposia
geweest.
Eén lid van de WMOraad is toegetreden tot het cliëntenplatform WWB.
De WMOraad uit haar zorgen over de communicatie met de gemeente en het gebrek aan
informatie over de uitvoering van de decentralisatie
De WMOraad vindt het zeer plezierig dat de wethouder bereid is geweest enkele
vergaderingen van de WMOraad bij te wonen en de beleidsmedewerkster dat zeer frequent
doet.
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Interne zaken
Per 1 januari 2015 heeft een lid van de WMOraad afscheid genomen maar blijft participeren
in de Seniorenraad.
Per 1 juli heeft Axel Damme de WMOraad verlaten na 8 jaar zitting te hebben genomen.
De WMOraad wordt naar volle tevredenheid ondersteund door een notuliste van MKW
secretariaatservices.
De vergaderingen vinden meestal plaats in het gemeentehuis. De praktische ondersteuning
( vergaderruimte, verzenden, koffie/thee ) is goed geregeld.

BIJLAGE
Samenstelling WMOraad 2015
Naam
Dhr. A. Damme
Mw. M. Huisman
Mw. N. Klaasse Bos
Mw. D. Krijger
Dhr. K. Persoon
Mw. C. Stellema
Mw. A. van Toornenburg
Mw. M. Witteveld

vertegenwoordiging doelgroep
jeugd ( tot 1 juli 2015 )
algemeen
ouderen
jeugd
arbeidsgehandicapten en participatie
vrijwilligers
algemeen
mantelzorgers
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