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VOORWOORD
“Transformatie van WMO-raad in Adviesraad Sociaal Domein”
Hierbij bied ik u als voorzitter van de Stichting WMO-raad van Valkenburg aan de Geul het
jaarverslag 2015 aan, inmiddels het tiende jaarverslag in successie en tevens het laatste van de
WMO-raad en van mij als voorzitter van deze raad. Enerzijds wordt verslag gedaan van de
belangrijkste activiteiten van de WMO-raad in 2015, anderzijds schenken wij ook aandacht
aan de actualiteit van dit moment.
Per 1 januari 2016 is de Stichting WMO-raad getransformeerd in de Stichting Adviesraad
Sociaal Domein Valkenburg aan de Geul.
Naast de WMO zijn ook de Jeugdwet en de Participatiewet in dit domein opgenomen.
2015 was het jaar van de transformatie. Op vele niveaus is gesproken over de inhoud en de
impact van deze veranderingen.
Dit heeft in Valkenburg geresulteerd in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein van de
gemeente Valkenburg aan de Geul, die op 29 juni 2015 is vastgesteld door de Gemeenteraad
van Valkenburg aan de Geul.
In de regio Heuvelland-Maastricht zijn in 2015 meerdere EVI-panelbijeenkomsten gehouden.
Zij vormden de basis voor de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022,
die inmiddels is vastgesteld. Momenteel wordt zowel op regionaal als op lokaal niveau
gewerkt aan een concretisering van deze agenda. Naast een plan van aanpak voor de regio zal
onze Adviesraad de belangen van de inwoners van Valkenburg blijven bewaken.
Samenwerking in regionaal verband is goed wanneer er sprake is van een win-win situatie.
Omdat de totale materie van het sociaal domein te veelomvattend is voor de leden van deze
adviesraad, worden de werkzaamheden van de nieuwe adviesraad verdeeld over vier
werkgroepen: de werkgroep Participatie (Werk en Inkomen), de werkgroep WMO (Zorg en
Ouderen), de werkgroep Jeugd en de werkgroep Bewegen en Sport. Elke werkgroep heeft een
eigen contactambtenaar. Ook niet-leden kunnen deel uitmaken van deze werkgroepen.
Onze verwachting dat in deze werkgroepen meer inhoudelijke discussie en verdieping
plaatsvindt dan plenair, blijkt inmiddels uit te komen. Definitieve besluitvorming blijft
plaatsvinden in de plenaire vergaderingen van de adviesraad.
Wij sluiten een WMO-periode van 10 jaar met een goed gevoel af en beginnen vol
vertrouwen aan een nieuw avontuur binnen het sociale domein van Valkenburg aan de Geul
en van de regio Heuvelland-Maastricht.
Het overleg in 2015 met het College van B&W, in de persoon van wethouder Dauven en met
onze contactambtenaar Marion Janssens hebben wij als erg positief en constructief ervaren.
Een woord van dank aan hen is dan ook zeker op zijn plaats.
Ook wil ik de leden van de WMO-raad danken voor hun deskundige en zeer betrokken inzet
en voor het feit dat zij vorm en inhoud willen geven aan de Adviesraad Sociaal Domein.
Wij prijzen ons gelukkig dat wij vier goede bestuursleden voor de nieuwe adviesraad hebben
kunnen aantrekken. Vanaf 1 januari 2016 vormen wij een volledig elftal!
Piet de Backer
Voorzitter WMO-raad Valkenburg aan de Geul
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ADVIEZEN aan het College van Burgemeester en wethouders
De WMO-raad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders aangaande de WMO.
In 2015 heeft de WMO-raad de volgende adviezen uitgebracht aan het College van
Burgemeester en Wethouders:
12-02-2015 Advies inzake de informatiebrief BsGW.
10-05-2015 Advies inzake de verordening Adviesraad Sociaal Domein.
06-08-2015 Advies in het kader van de Regionale Toekomstagenda Maastricht-Heuvelland
met betrekking tot Informele Ondersteuning en Zorg.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Vergaderingen WMO-raad
Het Dagelijks Bestuur van de WMO-raad heeft, voorafgaande aan een vergadering van het
Algemeen Bestuur, maandelijks een overleg.
In 2015 vond deze plaats op 5 januari, 2 februari, 2 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 24
augustus, 28 september, 2 november en 30 november.
Het Algemeen Bestuur vergadert in principe eenmaal per maand.
In 2015 vergaderde de WMO-raad op 14 januari, 11 februari, 11 maart, 22 april, 20 mei, 17
juni, 2 september, 7 oktober, 11 november en 9 december.
Overleg met de wethouder. De WMO-raad heeft om de twee maanden een overleg met de
verantwoordelijke wethouder/portefeuillehouder WMO en de contactambtenaar van de
gemeente Valkenburg aan de Geul. In 2015 was dit op 21 januari, 18 maart, 3 juni, 8 juli, 9
september en op 18 november.
Onder meer de volgende aandachtspunten zijn met de wethouder besproken:
21-01-2015 Problematiek uitbetaling PGB’s en functioneren KCC (Klantcontactcentrum).
18-03-2015 Informatie over het Sociale Domein op de website van de gemeente en
cliëntenstop maatschappelijk werk.
03-06-2015 Ontwikkelingen front- en backoffice en herindeling website van de gemeente.
08-07-2015 Ontwikkelingen rondom de Polfermolen en vaststellingen normen voor
huishoudelijke zorg.
09-09-2015 Concept Intentieverklaring Sociaal Domein Huis voor de Zorg.
18-11-2015 Aanpak eenzaamheid in Valkenburg.
De voorzitter van de WMO/raad heeft 1 x per maand overleg met de contactambtenaar.
Daarnaast neemt hij deel aan het Regionaal Overleg Voorzitters WMO-raden
Heuvelland/Maastricht met de contactambtenaren van de betrokken gemeenten, én aan het
overleg met de Kernen in de werkgroep Leefbaarheid. Van de WMO-raad kan hier één lid aan
deelnemen.
Overleg van de WMO-raad met het WMO-platform
In 2015 heeft er geen overleg plaatsgevonden met het WMO-platform. Wel zijn alle adviezen
van de WMO-raad aan het College van B&W en de reactie van het College hierop naar dit
platform doorgestuurd.
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Studiedag WMO-raad
Op 14 oktober vond de jaarlijkse studiedag plaats in ’t Anker in Broekhem.
Het thema van de studiedag is de transformatie van WMO-raad in Adviesraad Sociaal
Domein.
Na een inleiding over macht en machtsverhoudingen tussen de Adviesraad en het College van
B&W etc. door dhr. Visser (dagvoorzitter) ontstond er een levendige discussie over de diverse
vormen van machtsrelaties.
De middagsessie stond in het teken van het doorspreken van de praktische consequenties van
de transformatie voor de nieuwe Adviesraad en met name voor de werkwijze van de nieuwe
werkgroepen.
Conclusies en aandachtspunten:
1. De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein (ASD) kiest voor advisering en niet voor
belangenbehartiging.
2. De machtspositie die de ASD inneemt is horizontaal. De voorzitter van de ASD is
qualitate qua ook de voorzitter van het overleg met de wethouder.
3. Cliëntenraden staan voor de belangenbehartiging van hun cliënten en hanteren een
andere vorm van onderhandeling. Vanwege deze positie kunnen zij ook stevig
onderhandelen.
4. De werkgroepen zullen werken op basis van zelfsturing en zelfregeling van o.a.
agendering, verslaglegging en concipiëring van adviezen t.b.v. de ASD.
5. Aan nieuwe kandidaten voor lid van de ASD en lid van de werkgroep moeten eisen
worden gesteld.
6. Er moet meer onderling overleg plaatsvinden over de doelen van de ASD en het beleid
van de gemeente inzake het sociaal domein.
7. Duidelijkheid creëren wat de rol is van de voorzitter van de ASD ten opzichte van de
voorzitters van de werkgroepen
8. Punt van voortdurende aandacht zal er moeten zijn voor het lokale beleid binnen het
regionale beleid.
9. De studiedag van 2016 zal gewijd worden aan een evaluatie van de Adviesraad Sociaal
Domein.
Bijeenkomsten/symposia
Aan de volgende bijeenkomsten en activiteiten is (door leden van) de WMO-raad
deelgenomen in 2015:
14-01-2015 Bijeenkomst over de regionale uitvoeringsorganisatie WMO.
19-01-2015 Regionale Raadsconferentie “samen gezond op weg”.
05-03-2015 Presentatie “de WMO en de GGZ”.
19-03-2015 Studiedag Participatiewet.
31-03-2015 Presentatie uitslag CTO mantelzorg
15-04-2015 Miniconferentie Maastricht-Heuvelland “Verbonden door Informele Zorg”.
18-05-2015 Bijeenkomst Omnibuzz.
08-09-2015 Webinar “Privacy in het sociale domein”
08-09-2015 Webinar “Lokale aanpak van eenzaamheid”
30-09-2015 Bijeenkomst “Zorg verandert”.
22-10-2015 Presentatie “Zelfredzaamheid” door de GGD.
04-11-2015 bespreking intentieverklaring sociaal domein o.l.v. Huis voor de Zorg.
12-11-2015 Informatiebijeenkomst doelgroepenvervoer en projectinfo.
26-11-2015 Symposium WMO in de praktijk.
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WMO-nieuws
De WMO-raad plaatst elke maand, m.u.v. de vakantieperiode, artikelen over de WMO in het
maandblad Markant.
In 2015 werden de volgende artikelen geplaatst:
Informatie over veranderingen in de zorg.
De WMO-raad is benieuwd naar uw ervaringen m.b.t. de veranderingen van de
WMO, Jeugdwet en Participatiewet.
Jaarverslag WMO-raad 2014.
Nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein.

WERKGROEPEN
Regionaal Overleg WMO-raden
Leden: Piet de Backer, Maria van der Heijden.
Data overleg 2015: 28 januari, 26 februari, 8 april, 23 april, 8 mei, 8 juli, 10 september, 23
september, 22 oktober en 3 december.
Het merendeel van deze bijeenkomsten was gewijd aan de voorbereidingen van een
beleidsplan Sociaal Domein voor de regio Heuvelland/Maastricht. Met behulp van EVI-panels
(EVI= Ervaren, Verbeteren en Innoveren) is elk deelbeleidsterrein bestudeerd en zijn
bouwstenen voor dit nieuwe beleidsplan verzameld. Op 23 september werd het eindresultaat
gepresenteerd in de Polfermolen.
Op 25 november vond het periodieke overleg plaats tussen de regionale portefeuillehouders
Sociaal Domein, de betrokken ambtenaren en de voorzitters van de WMO-raden.
Hoofdonderwerp van bespreking was de Toekomstagenda Sociaal Domein voor de regio.
Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid
Leden: Piet de Backer, Willem Visser.
Bijeenkomsten: 2 maart, 22 juni, 16 november 2015.
In 2015 werd veel aandacht besteed aan het operationaliseren van Bureau Burgerkracht met
het aantrekken en de introductie van intern coördinator Marco Siecker. De processen
Burgerkracht kunnen nu soepeler en pro-actiever verlopen, zo is de verwachting.
Besloten wordt ook tot een collegetour van burgemeester en wethouders om bewoners van
kernen en wethouders meer tot elkaar te brengen. Deze bezoeken zijn dit jaar van start
gegaan.
Op 22 juni geeft Josina van Wingerden, teamleider WMO gemeente Valkenburg aan de Geul,
een uitgebreide presentatie over het Sociaal Domein en Burgerkracht.
De drie domeinen en samenwerking binnen de gemeente d.m.v. burgerkracht bieden de
burgers meer kansen en meer mogelijkheden voor sociale cohesie. De kernen kunnen een
waardevolle rol vervullen bij de ondersteuning van mantelzorgers, de versterking sociale
structuur en de signaalfunctie.
Besloten wordt voor 2016 per kern informatiebijeenkomsten te houden over het Sociaal
Domein.
Werkgroep Cliënt Tevredenheids-Onderzoek (CTO)
Leden: Joke Stork, Jacq. Eurlings, Willem Visser.
In 2015 is gekozen voor een onderzoek naar vrijwilligerswerk bij zorgorganisaties in de
gemeente Valkenburg. Vrijwilligerswerk is een van de speerpunten voor de gemeente in
2015. Wij willen graag weten hoe de vrijwilligers het vrijwilligerswerk ervaren, of zij
behoefte hebben aan ondersteuning en of zij tevreden zijn over eventuele ondersteuning.
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De werkgroep heeft de vragenlijst uitvoerig besproken en wat nadere accenten aangegeven.
Via verschillende zorgorganisaties en advertenties zijn uiteindelijk vele vrijwilligers
aangeschreven.
In 2016 worden de onderzoeksresultaten aangeleverd.
Werkgroep Informele Zorg
Leden: Maria van de Pol, Joke Stork.
In 2015 zijn geen bijeenkomsten georganiseerd voor de Informele zorg.
Werkgroep voor mensen met een beperking
Leden: Maria van de Pol, Lily Bemer.
Per 1 januari 2015 is Via Valkenburg vanwege te weinig bezoekers opgeheven.
Werkgroep Participatie.
Leden: Margo Weber, Lily Bemer.
In 2015 is heeft het vertrek van de heer Steijns als beleidsambtenaar en daarna van mevrouw
L. Bemer als deelneemster van de werkgroep geleid tot een vermindering van activiteiten
buiten de reguliere WMO vergaderingen. In de EVI panels is gezocht naar een klankbord voor
het vormen van beleid van de gemeente. Gelukkig is met het aantrekken van nieuwe leden
van de WMO raad een uitbreiding van de werkgroep gevonden door de toetreding van de
heer C. Savelkoul.

Afscheid leden WMO-raad.
Lily Bemer
Op 14 januari 2015 hebben wij afscheid genomen van Lily Bemer, die zes jaar zeer actief is
geweest voor de WMO-raad. Lily heeft zich in het bijzonder ingezet voor de mensen met
verstandelijke beperkingen. Zij maakte deel uit van het Steunpunt voor mensen met
beperkingen en van meerdere kascommissies. Regelmatig nam zij deel aan externe
(netwerk)bijeenkomsten en symposia. Ook heeft zij diverse informele uitstapjes mede
georganiseerd. Lily blijft als niet-lid deelnemen aan de WMO-werkgroep.
Jacq Eurlings.
Jacq is na een verlengde zittingstermijn van 9 jaar op 9 september reglementair afgetreden als
lid en als penningmeester van de WMO-raad. Hij heeft steeds actief deelgenomen aan diverse
commissies van de WMO-raad. Vanaf oktober 2009 was hij penningmeester en lid van het
Dagelijks Bestuur. Jacq blijft als niet-lid wel deelnemen aan de WMO-werkgroep en aan de
projectgroep CTO (Cliënttevredenheidsonderzoek).
Joke Stork.
Na bijna 7 jaar verlaat Joke op 9 december de WMO-raad.
Joke is een gedreven persoon die door haar sociale vechtersmentaliteit opkomt voor de
kwetsbare medemens, m.n. de oudere. Zij is goed op de hoogte van wet- en regelgeving
waardoor ze in staat is om mensen praktisch te helpen. Joke blijft zich als ouderenadviseur
inzetten om ouderen te ondersteunen.
Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun kameraadschappelijke en professionele inzet,
en inbreng in de WMO-raad.
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Financieel overzicht 2015
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Bezetting WMO-raad (per 31-12-2015)
Samenstelling DB
1. Piet de Backer
2. Maria van de Pol
3. Maria van der Heijden
Leden WMO-raad
4. Willem Visser
5. Margo Weber
6. Ineke Paulussen
7. René Leenders

voorzitter
secretaris
penningmeester

plv. Voorzitter

Werkgroepen/ Vertegenwoordigingen
1. Gemeentelijke Werkgroep CTO
Willem Visser, Jacq Eurlings (niet/lid WMO/raad)
2. Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid
Piet de Backer; Willem Visser
3. Gemeentelijke Werkgroep Informele Zorg
Maria van de Pol
4. Redactie WMO-nieuws
Maria van de Pol
5. Seniorenraad
Maria van de Pol
6. Sportraad
Ineke Paulussen
7. Regionaal overleg (voorzitters) WMO-raden
Piet de Backer; Maria van der Heijden
Kascommissie 2015
Margo Weber (1e maal)
René Leenders (2e maal)
Overleg gemeente Valkenburg aan de Geul.
*
*

Bert Dauven
Marion Janssens
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SAMENSTELLING WMO-platform (per 31-12-2015)
Overzicht van organisaties die deel uitmaken van het WMO-platform:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Seniorenraad,
Radar,
GGZ-platform,
Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL,
Cliëntenraad Zorgcentra Fonterhof en Oosterbeemd, Verpleeghuis Valkenheim.
Cliëntenraad Vroenhof,
Kernoverleg Berg en Terblijt,
Kernoverleg Vilt,
Kernoverleg Houthem,
Kernoverleg Schin op Geul,
Platform Broekhem,
Kernoverleg Sibbe-IJzeren
Leefbaarheidsoverleg Valkenburg Centrum
Kunst- en Cultuurraad,
Zij-actief Houthem,
Lidwinabond,
Algemene Hulpdienst,
Samen Verder,
Katholiek Vrouwengilde,
Zonnebloem,
Huurdersplatform Op het zuiden,
Nederlandse Vereniging Autisten,
Time Out,
Sportraad Valkenburg aan de Geul,
Kerkbestuur parochies HH Nicolaas en Barbara en OLV van Altijd Durende Bijstand,
Parochiële Contactgroep OLV Vrouw van Altijddurende Bijstand,
Diakonie Houthem,
COC Limburg,
Regionaal Instituut Beschermd Wonen,
Platform Allochtone Zorgvragers.
Werkgroep Religie en WMO.
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