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De Wmo-raad bestond in 2016 uit negen leden, allen inwoner van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zij zijn
persoonlijk nauw betrokken bij het domein van zorg en welzijn, het sociale domein: als ouder, mantelzorger, vrijwilliger en/of professional. Samen vormen zij een mix van ervaringskennis en professionele kennis.
De leden zijn onder meer maatschappelijk actief in kerken, in familieraden, besturen van zorgvoorzieningen
of werkgroepen gericht op het ontwikkelen van eigentijdse woonvormen voor ouderen.
De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W over beleid, uitvoering en
evaluatie van het beroep dat inwoners van de gemeente doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo).
Vergaderingen in 2016
De eerste bijeenkomst van de Wmo-raad in het afgelopen jaar was op 26 januari 2016, samen met de Permanente Commissie Ouderen, de Permanente Commissie Mensen met een beperking en de Adviesraad
Werk & Inkomen (AW&I). Toen is onder leiding van een onafhankelijke voorzitter voor het eerst de wens
van het College van B&W, geuit eind 2015, verkend om als gevolg van de drie decentralisaties per 01-012015 (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) aan te sturen op integrale beleidsontwikkeling en -voering op het
terrein van het sociaal domein. De vraag kwam aan de orde: is een integrale advisering op het terrein van
het sociaal domein wenselijk en zo ja hoe kan dat worden georganiseerd? De leden van de adviesraden
konden elkaar op deze manier leren kennen en in een eerste gesprek verkennen wat er zich afspeelt op de
beleidsterreinen waarover wordt geadviseerd.
De Wmo-raad kwam dit jaar ook bijeen op 1 maart, 12 april, 17 mei, 5 juli , 13 september, 1 november en
13 december. Belangrijke bespreekpunten waren o.a. de implementatie van doelgroepenvervoer, de verschillende cliënt-ervaringsonderzoeken, begeleid wonen, de eigen bijdrage, het persoonsgebonden budget
(PGB), het plan van aanpak statushouders en de te vormen Adviesraad Sociaal Domein. Wethouder Minderhoud woonde op 5 juli de vergadering bij.
Niet alle bespreekpunten hebben geleid tot formele adviezen. De gemeente informeerde de Wmo-raad
veelal tijdig over voorgenomen besluiten in regelgeving en besteedde ruim aandacht aan het toelichten van
de redenen. In samenspraak kon de Wmo-raad dan vroegtijdig mondelinge adviezen meegeven die zijn
vastgelegd in de verslagen van de vergaderingen. Deze adviezen en/of aanbevelingen zijn veelal ‘meegenomen’ in het beleid van de gemeente en vastgelegd in de verslagen van de vergaderingen, te lezen op de
website van de Wmo-raad www.wmoraadpijnackernootdorp.nl.
De Wmo-raad bracht in 2016 de volgende formele adviezen uit:
- 2016.1
Ongevraagd advies over de Ontwerp Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018
- 2016.2
Advies inzake het Implementatieplan doelgroepenvervoer
- 2016.3
Gezamenlijk advies van de Adviesraad Werk en Inkomen en de Wmo-raad over het
voorstel voor het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein voor Pijnacker-Nootdorp
Op de website van de Wmo-raad (www.wmoraadpijnackernootdorp.nl) zijn de adviezen en de reacties van
het College daarop te lezen.

De Wmo-raad werd geadviseerd door twee permanente commissies: de Permanente Commissie Ouderen
(PCO) en de Permanente Commissie Mensen met een Beperking (PC MMB). In beide commissies was bijna
iedere keer een vast Wmo-raadslid aanwezig.
Op weg naar één Adviesraad Sociaal Domein
In 2016 is de vorming van een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein voorbereid. Hierover hebben delegaties
van beide adviesraden en de betrokken beleidsambtenaren van de gemeente indringend met elkaar
gesproken. Uiteindelijk hebben de Wmo-raad en de Adviesraad Werk & Inkomen in december 2016 gezamenlijk een advies uitgebracht over het ‘Voorstel voor het instellen van één Adviesraad Sociaal Domein
voor Pijnacker-Nootdorp’. Beoogd wordt te komen tot een basisraad van 9 leden onder voorzitterschap van
een onafhankelijke voorzitter en inhoudelijk secretarieel ondersteund door een professionele kracht. Om te
waarborgen dat andere direct in het sociaal domein betrokkenen hun inbreng kunnen hebben is een te
vormen ‘schil’ van mensen nodig ,die deskundig zijn op een van de vele deelterreinen waaruit het sociale
domein bestaat. Beoogd wordt om hiermee de ‘burgerparticipatie’ meer inhoud en vorm te geven. De beoogde taak van de voorzitter en de inhoudelijk-secretariële functionaris bestaat uit het actief betrekken van
de schil bij de advisering én het inhoud geven aan periodieke vergaderingen. Het volledige voorstel is te
vinden op de website van de Wmo-raad: www.wmoraadpijnackernootdorp.nl.
Contact met de achterbannen
De Wmo-raad heeft op 11 oktober 2016 een uitwisselingsavond georganiseerd waar bewoners hun persoonlijke ervaringen met onze gemeente op het terrein van het sociaal beleid konden delen. De resultaten
van het klanttevredenheidsonderzoek 2016 naar hoe de gemeente haar werk op dit terrein verricht zijn
gemeld. Daarna werden zowel plenair als aan tafeltjes in kleinere kring in aanwezigheid van de leden van
de Wmo-raad ervaringen uitgewisseld. Er waren circa 40 mensen aanwezig, waaronder ook de leden van de
Wmo-raad, enkele ambtelijke medewerkers van de gemeente en wethouder Minderhoud.
Daarnaast hebben de voorzitter en leden deelgenomen aan bijeenkomsten in en buiten de gemeente Pijnacker-Nootdorp waar onderdelen van het sociale domein aan de orde zijn geweest. Enkele leden waren actief tijdens avonden die de gemeente organiseerde. Op 7 september jl. heeft een afvaardiging van de
Wmo-raad deel genomen aan de gemeentelijke Armoedebijeenkomst ‘Met minder meer meedoen. De
Wmo-raad was een van de organisatoren van deze bijeenkomst.
Samenstelling van de Wmo-raad
In 2016 had de Wmo-raad de volgende samenstelling:
 Onafhankelijk voorzitter:
- de heer J. Zandijk (Jan)
 Leden:
- de heer J. Arends (Jos, contactpersoon PCO)
- de heer S. Duursma (Steven, contactpersoon PC MMB)
- de heer C. van Luttervelt (Kees)
- de heer B. van Straten (Bart, penningmeester)
- mevrouw A. van der Veen (Anita)
- de heer B. Stadhouders (Bas, tot 1 maart 2016)
- de heer F. Lötters (Freek, tot 13 december 2016
- mevrouw V. van Lingen (Vera, vanaf 1 maart 2016)
- mevrouw P. Verburg (Pheona, vanaf 1 maart 2016)


Secretaris: mevrouw S. van Overveld-Rensen (Sandra)

Heeft u naar aanleiding van dit jaaroverzicht vragen of opmerkingen dan horen wij dit graag.
E-mail: wmoraadpijnackernootdorp@kpnmail.nl
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