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Voorwoord van de voorzitter  
 
 
 
Geachte lezer, 
 
Voor de Wmo Advies Raad is 2014 een bijzonder en intensief jaar geweest. Tweeduizend veertien 
was het jaar van de transitie van rijkstaken naar gemeenten ten aanzien van de Wmo en tevens 

van provinciale taken in de jeugdzorg naar de gemeenten. De langdurige wetgevingsprocedure in 
de loop van 2014 heeft dit proces bemoeilijkt. De gemeenten kregen een grote taak en opgaaf 

opgelegd in het Wmo veld, gepaard met een sterke bezuiniging. Ook in De Bilt is deze uitdaging 
voortvarend opgepakt door het gemeentebestuur, met daarin een groot appel op de 
ondersteunende ambtenaren. Kadernota’s werden geschreven, beleidsnota’s kwamen tot stand, 
regelgeving en verordeningen geformuleerd. In totaal zijn er achttien (18) nota’s en verordeningen 

aan de Wmo Advies Raad voorgelegd en heeft hij daarop geadviseerd. Vrijwel allemaal na 1 mei. 
Dit heeft een groot appel gedaan op de leden van de WMO raad. Als we terugkijken ben ik trots op 
de kwaliteit van de adviezen. We hebben ook gemerkt dat deze adviezen voor het College en de 
Raad er toe doen en dat ze ook het verschil kunnen maken. Tevens is door het nieuwe college, de 
Wmo Advies Raad ook aan de voorkant van het beleidsproces uitgenodigd en uitgedaagd om haar 
opvattingen/ideeën te delen met het college, met name bij wethouder Brommersma. We hebben in 
nota’s kunnen zien dat ook serieus naar ons geluisterd is en opvattingen een plaats hebben 

gekregen. 
We trachten als Wmo Advies Raad De Bilt de belangen van de burger van onze gemeente in deze 
transitie en dit transformatieproces te behartigen. Dit gekoppeld aan de opgaaf en mogelijkheden 
die de gemeente heeft gekregen in dit nieuwe stelsel. We hebben in dit verband gereguleerd 

contact met Wmo-raden van de regiogemeenten (Zuidoost Utrecht) waarmee de gemeente De Bilt 
op deelgebieden gezamenlijk beleid vormgeeft.  
 

Het college en de ambtenaren wil ik bedanken voor de dialoog en ondersteuning. 
De leden van de Wmo Advies Raad wil ik bedanken voor hun grote inzet en kwaliteitsvolle bijdrage 
in het afgelopen jaar. De betrokkenheid, deskundigheid en de prettige werksfeer maakt dat wij 
kunnen terugkijken op een vruchtbaar jaar. 
In 2015 zal de transitie jeugdzorg en invoering Wmo gestalte krijgen. Dit zal ongetwijfeld ook 
knelpunten opleveren waar we met elkaar over in gesprek moeten. Het beleid dient ook nog nader 

ingevuld en uitgewerkt te worden. We willen daar graag een bijdrage aan leveren en hopen zo dat 
mede door de bijdrage van de Wmo Advies Raad deze transitie en transformatie uitgebouwd kan 
worden tot tevredenheid van de burgers van de gemeente De Bilt. 
 
Hans Voogt  
Voorzitter Wmo Advies Raad De Bilt 
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Samenstelling van de Wmo Advies Raad De Bilt 

De Wmo Advies Raad (afgekort WAR) is in 2007 gestart en bestaat in 2014 uit gemotiveerde en 

geïnteresseerde inwoners van de gemeente De Bilt. De leden zijn betrokken bij onderwerpen die de 
Wmo aangaan of zijn (ervarings-) deskundig. Zij adviseren het college van burgemeester en 
wethouders zonder last of ruggespraak en zijn onafhankelijk. 
De WAR werkte samen met de werkgroep Toegankelijkheid en met de Ouderenadviesraad De Bilt. 
De WAR stond onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en maakte gebruik van professionele 
ondersteuning.  
 

Leden 
Dik Meijer   lid vanuit groepering ouderen(-organisaties) 

Hans Wolthers   lid vanuit groepering ouderen(-organisaties) 
Wilma Dijkstra   lid vanuit groepering mensen met een lichamelijke beperking 
Danielle Janssen  lid vanuit groepering mensen met een lichamelijke beperking 

Marijke Drieenhuizen  lid vanuit groepering mensen met een verstandelijke  
    beperking+PGB 
Wil Mackaay   lid vanuit groepering mantelzorgers 
Nuha Bakri   lid vanuit de allochtone gemeenschap 

Kees van Scherpenzeel  lid vanuit de Kerken 
Bart van den Dolder  lid vanuit de Kerken vanaf 6 mei 2014 
Saliha El Bakkali  lid algemeen 
Sila Ramkisoensing  lid algemeen 
Marijke van de Vrugt   lid algemeen 
Loes Klok   voorzitter 

Hans Voogt   was het eerste half jaar toehoorder/kandidaat lid 
Vacature   GGZ / (O)GGZ 
 
In de vergadering van 6 mei neemt Kees van Scherpenzeel afscheid als lid.  
Bart van den Dolder volgt hem op. 

Functies en taken  
Voorzitter eerste half jaar:    Loes Klok 
Voorzitter tweede half jaar:   Hans Voogt is vanaf juni 2014 voorzitter  
Plaatsvervangend voorzitter:   Loes Klok vanaf juni 2014  

Secretaris:      Marijke Drieenhuizen vanaf november 2014 
 
 
De WAR wordt ondersteund door Fenny de Graaf. 
 
 

 
2015 
Verwacht wordt dat dit jaar één lid gaat stoppen.  
Gekeken wordt al naar mogelijke nieuwe kandidaten. 
Voornemen opnemen twee leden vanuit de Ouderen-

raad.  
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Doelstellingen en ambities 

Het doel dat de Wmo Advies Raad De Bilt nastreeft is een onafhankelijke adviesraad te zijn voor 
inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners van de gemeente De Bilt 
die met de Wmo te maken krijgen. Het college heeft haar ambities verwoord in het 
collegeprogramma 2014-2018. Wij zullen hen waar nodig wijzen op punten die lopende het traject 
wellicht voor verbetering vatbaar zijn. Wij zullen daartoe ons kennisniveau steeds trachten te 

verbeteren en inspelen op dat wat wij zelf zien en horen of waartoe wij ingeseind worden door 
inwoners uit de gemeente of organisaties die binnen de gemeentegrenzen werkzaam zijn.  
 

Het jaar 2015 wordt gezien als een overgangsjaar. De transitie van werkzaamheden van het Rijk 
naar de gemeente heeft plaatsgevonden en dit jaar zal gewerkt moeten worden aan de 
transformatie. Er zullen door de gemeente uitvoeringsplannen gemaakt gaan worden voor de 
toekomst op het gebied van zorg en welzijn. Als Wmo Advies Raad praten wij het liefst mee, maar 

volgen wij in ieder geval die plannen op de voet en zullen wij zowel gevraagd als ongevraagd het 
college blijven adviseren. 

 
Contacten met de achterban 
De Wmo Advies Raad onderhield op verschillende manieren contacten met de achterban. De leden 
van de WAR zijn veelal betrokken bij maatschappelijke organisaties en via die leden komen 
signalen binnen. De WAR realiseert zich dat het goed zou zijn om over een grotere en directe 
achterban te beschikken. Het is echter moeilijk om dat waar te maken; via de website is redelijk 
wat informatie voor handen waarop ook steeds vaker wordt gereageerd. Het blijft een punt dat om 
aandacht vraagt. Door onze contacten met de Cliëntenraad en Ouderenraad proberen we dit mede 

vorm te geven. In het voornemen ligt ook stakeholdersbijeenkomsten te gaan houden. 

 

Bereikbaarheid WAR 
De WAR is te bereiken via de website www.wmoadviesraaddebilt.nl en het eigen e-mailadres: 

info@wmoadviesraaddebilt.nl  

Op de website staan de leden en hun telefoonnummer waaronder zij bereikbaar zijn. 
 

 
2015 
Van transitie naar transformatie. 
WAR beter zichtbaar maken via website en  
actief zoeken naar signalen uit de 

samenleving. Contacten met Cliënten- en 
Ouderenraad verstevigen. Stakeholders 
bijeenkomst houden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.wmoadviesraaddebilt.nl/
mailto:info@wmoadviesraaddebilt.nl
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Werkwijze 
De WAR vergadert in principe iedere eerste dinsdag van de maand op de vaste locatie in een 
vergaderzaal in het gemeentehuis. De vergadering wordt voorbereid door de agendacommissie, 
bestaande uit drie leden van de WAR. De agendacommissie zorgt ook voor de lopende zaken, om 
zo de druk van de vergadering te halen. 
 
In 2014 kwam er veel op de WAR af. Om effectiever te werken worden prestatieveldgroepen 

samengesteld. De verschillende groepen bereiden onderwerpen voor ten behoeve van de 
maandelijkse vergaderingen. Voor elke prestatieveld-groep geldt de leidraad; wat gebeurt er in de 
gemeente en hoe houden wij de vinger aan de pols.  
 

 
Prestatieveld 7, 8 en 9: 
Afgesproken is om hier in 2014, gezien de veelheid van relevante en mogelijk beïnvloedbare 

onderwerpen, niet actief mee bezig te zijn. Zaken in deze prestatievelden zijn voornamelijk 

bovengemeentelijk geregeld en daar heeft de Wmo Advies Raad sowieso heel weinig invloed op.  
 
De onderwerpen van de werkgroep Toegankelijkheid die van belang zijn voor de Wmo Advies Raad 
worden waar nodig op de agenda gezet.  
 

2015 
Voor 2015 zijn er vier speerpunten gekozen waarop extra wordt ingezoomd:  
1. Dagbesteding, dagopvang, respijtzorg en inloop GGZ 

2. Integrale zorg en toegankelijkheid 
3. Jeugdzorg 
4. Huishoudelijke hulp en overige voorzieningen 
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Overleggen en contacten 

De WAR heeft in 2014 elf (11) keer vergaderd.  

 
Contacten met de wethouder en ambtenaren 

Anne Brommersma is wethouder met onder andere in haar portefeuille Decentralisatie jeugdzorg, 
Zorg en Welzijn, Decentralisatie Wet Maatschappelijke ondersteuning en Project: Coördinatie 
decentralisaties binnen het sociaal domein. Er is met regelmaat overleg gevoerd, zo ook in een 
vroeg stadium, zodat er concreet meegedacht kon worden over kansen en mogelijkheden. 
Ina van den Berge (transities in het sociaal domein) heeft op 1 april verteld over de transities. 

Ewelina de Groot (beleidsmedewerker) in de vergadering van 6 mei over het Gezondheidsbeleid. 
Evelien Ribbens in de vergadering van 6 mei over de voortgang van MENS. 
Ina van den Berge en Evelien Ribbens in de vergadering van 10 juni voor het geven van een 
toelichting op de Nota De Kanteling.  
Evelien Ribbens, Annet Meeuws en Willemien Hak in de vergadering van 7 oktober om de 

Beleidsnotitie over het Steunpunt Mantelzorg De Bilt 2014-2015  te bespreken. 

Contact is onderhouden met de ambtenaren Bernadette Kuipers en Tolinda de Vries.  
John van Ardenne is de contactambtenaar voor de WAR. 
 
 
Externe overleggen 

- Overleg met de mantelzorgconsulente van Steunpunt Mantelzorg binnen Stichting MENS 

vier keer per jaar 
- Werkgroep Toegankelijkheid op diverse niveaus met de gemeente en in de samenleving 
- Bijeenkomst KansPlus bijgewoond op 11 februari 
- Informele overleggen met een delegatie van de WAR met wethouder Anne Brommersma  

op 6 juni, 16 oktober, brainstormsessie op 19 juni en 3 juli 
- Groot Dienstenovereg De Bilt/Maartensdijk + Klein Dienstenoverleg Maartensdijk en De Bilt 

worden bezocht, ieder 2x per jaar 

- Zuidoost Utrecht (ZOUT) overleg 

- Masterclass PGB van Per Saldo 
- Contact met de Ouderenraad 
- Contact met de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt 
- Ronde Tafel-werkgroep Jeugd 
- Koepel Wmo-raden - Ledendag is op 1 oktober bezocht 
- Mezzo informatie is bijgehouden, bijeenkomsten zijn bezocht en er is een training over 

mantelzorg gevolgd 
- Bedanklunch met de wethouder, beleidsambtenaren en leden Ouderenraad 

 
 

2015 
Vroegtijdig mee praten met de 
gemeente en Stichting MENS over 
nieuwe plannen en initiatieven. 
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De volgende adviezen zijn uitgebracht  
 
 

27-01-2014 Nota Jeugdhulp 

02-04-2014 Inclusief denken is de norm + bijlage: Actieplan toegankelijkheid gemeente 

De Bilt 

17-05-2014 Nota Gezondheidsbeleid Lokaal 2014-2015 

07-06-2014 Rapport project De Kanteling – resultaten ontwerpfase 

16-07-2014 Randvoorwaarden aanbesteding hulpmiddelen 

28-07-2014 Bezuinigingen Wmo 2015 

05-09-2014 brief aan wethouder over onze zorgen rond Jeugdzorg 

08-09-2014 Voorstel compensatie Wtcg/CER 

16-09-2014 Wmo nota 2015 

27-09-2014 Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015 

30-09-2014 Verordening Jeugdhulp De Bilt 2015 

03-10-2014 Wensen voor een toegankelijke gemeente (aan VKZ) 

10-20-2014 COB Jeugdhulp versie De Bilt: onthouden van instemming 

27-10-2014 instemming met de COB (versie d.d. 27 oktober 2014) door  

 WMO-raad De Bilt, Wmo-raad Bunnik Cliëntenbelang Utrecht 

18-11-2014 Advies Startnotitie integraal Jeugdbeleid 14-11-2014 

30-11-2014 Advies Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 

30-11-2014 Advies Beleidsregels Jeugdhulp 2015 + bijlage: brief 14 november van 
partijen Zorg om Tafel Jeugdhulp over Signaal ontoereikend budget Regio 
ZOUT 

17-12-2014 Brief aan college effecten bezuiniging wtcg en cer (mail 16/12) 

 

 
 

De Werkgroep Toegankelijk heeft de volgende adviezen uitgebracht 
 

18-01-2014 Advies Klankbordgroep mbt fietsers SDW-Jan Steenlaan 

          2013 Verslag Job Haug Julianalaan  

01-03-2014 Reactie Job Haug over Julianalaan 2014 

12-06-2014 Advies Beeldkwaliteitplan Rembrandtlaan 

          2013 Reactie van ProRail op bevindingen toegankelijkheid stationsgebied 

 
 
De volledige adviezen zijn te downloaden van www.wmoadviesraaddebilt.nl 
 
 

 
 

2015 
Ook ongevraagd advies  
geven op gekozen speerpunten.  

 

 

 
 
 
 
 

http://www.wmoadviesraaddebilt.nl/
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Behandelde onderwerpen        
Veel tijd is het afgelopen jaar gaan zitten in de voorbereiding en op papier zetten van de 

gevraagde adviezen. Informatie is in deze tijd veel aanwezig, de hoeveelheid maakt het vaak 
moeilijk om alles tot je te nemen. Het is gelukt om het college goed onderbouwde adviezen te 
geven, waarbij steeds ook een tijdige communicatie met de burgers werd opgenomen. Daarnaast 
waren de invulling van de frontoffice van de servicecentra en de uitvoering van de keukentafel-
gesprekken punten waarop door ons extra gefocust werd. Ook de onafhankelijke 
cliëntondersteuning was en is voor ons een belangrijk item.  
 

Verder is er gedicussieerd over het strategische beleid binnen de Wmo Advies Raad. Er is een 
werkgroep opgezet die stukken heeft voorbereid en die in de vergaderingen zijn besproken. 
Onderzocht is/wordt op welke manier het vele werk beter verdeeld zou kunnen worden en hoe de 

Wmo Advies Raad nu en in de toekomst zou willen/kunnen fuctioneren.  
Er is onderzocht met wie er verdere samenwerking mogelijk zou kunnen zijn binnen het Sociale 
Domein. Er zijn daarom gesprekken gevoerd met de Ouderenraad en de Cliëntenraad Sociale 
Zaken De Bilt. De gesprekken met de Ouderenraad zijn niet afgerond in 2014. De gesprekken met 

de Cliëntenraad hebben geleid tot de afspraak dat, als er aan beide organisaties een advies 
gevraagd wordt over hetzelfde onderwerp, er vooraf overleg zal plaatsvinden.   
 
Daarnaast blijven we kijken hoe wij actief op zoek kunnen gaan naar maatschappelijk draagvlak en 
in brede zin de vraag over vormgeving van de contacten met onze achterban. Onze 
maatschappelijke legitimiteit vorm geven. 

 

 ‘Wmo-Advies Raad De Bilt, versterkt verder’ 
Wat speelt er op dit moment en waar willen we bij stilstaan:  
- Positionering van de Wmo Advies Raad in het Sociale Domein 

- Samenwerking met Ouderenraad en Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt 

- Regionale afstemming binnen de regio Zuidoost Utrecht 
- Legitimatie, ofwel contact met de samenleving 
- Onze eigen organisatie en effectiviteit als raad 
 
 
 

 
 

 
2015 

Motto:  
Wmo Advies Raad, 

versterkt verder! 
 

 
 

 


