Jaarverslag 2020 & Jaarplan 2021
WMO-raad: wat wel en wat ook zeker niet
De WMO-raad is geen instelling of organisatie die de WMO of jeugdwet uitvoert, ambtenaar, professional,
beleidsmaker of overheid, maar een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit 14 betrokken burgers die vanuit
persoonlijke affiniteit, aandachtsgebieden en of werkgroepen werkt als een netwerk-, overlegen/ofadviesorgaan tussen gemeentebestuur en burger. De WMO-raad geeft gevraagd en ongevraagd
advies aan het college van B&W.
WMO-raad: persoonlijk – met hart en ziel
De WMO-raad werkt omdat de leden (betrokken vrijwilligers) met hart en ziel betrokken zijn bij het totale
proces van beleidsontwikkeling tot praktische uitvoering van de WMO en Wet Jeugdhulp. Klaar is het nooit,
voortdurend worden stappen worden gezet en nieuwe plannen gemaakt. De WMO-leden denken mee,
adviseren en monitoren om voor (kwetsbare) burgers van jong tot oud voortdurend de belangen voor het
voetlicht te brengen als er stut – steun – hulp – diensten - welzijn – zorg nodig is, omdat het voorliggend
veld van het eigen sociale domein dat op dat moment niet (genoeg) kan leveren.
WMO-raad: eigenwijs – verbindend – wijsheid niet in pacht – zonder wrijving geen glans
De WMO-raad heeft de wijsheid niet in pacht en is slechts een klein radertje in het geheel, maar wel een
die zich laat horen en verbindt als het nodig is. Soms schuurt het optreden van de WMO-raad wat. Geen
doel op zich, maar nodig omdat de uitvoering van het beleid door allerlei omstandigheden weerbarstiger
kan zijn dan voorzien. Zonder wrijving geen glans, een tikkeltje eigenzinnig en vooral vasthoudend, maar
wel altijd respectvol en in verbinding. De leden van de WMO-raad staan midden in de Midden Drentse
samenleving. Pakken signalen daaruit op en zien er op toe dat iedere burger in beeld is en de gemeente de
kwetsbare burgers uit het brede spectrum van het sociale domein, bereikt. De WMO-raad werkt aan
realistische verwachtingen m.b.t. zelfredzaamheid, zelfregie, zorgzame samenleving, versterking
voorliggend veld, positieve gezondheid, leefbaarheid in alle dorpen/gemeenschappen in Midden Drenthe.
Dit als basis voor een goed functionerende en passende WMO en Jeugdwet.
De WMO-raad is geen doel op zich, maar een middel - instrument - vehikel om aan de maatschappelijke
opdracht te werken en de (kwetsbare) burger van dienst te zijn en dat voor nog geen 40 cent per inwoner
per jaar aan kosten.
Gemeente Midden Drenthe: 11 WMO werkterreinen
De gemeente Midden Drenthe kent 11 WMO-werkterreinen: 1. Welzijnsbeleid – leefbaarheid, 2.
Jeugdbeleid, ondersteuning van jeugdigen en ouders, 3. Informatie, advies, ondersteuning en hulp, 4.
Vrijwilligerswerk en mantelzorg, 5. Huishoudelijke hulp, 6. Ondersteuning en hulpmiddelen in huis, 7.
Woningaanpassingen, 8. Vervoersvoorzieningen, 9. Rolstoelen, 10. Maatschappelijke opvang en 11.
Verslavingszorg.
De WMO-raad tracht deze af te dekken met 5 permanente aandachtsgebieden en ad hoc werkgroepen op
overstijgende werkvelden. In 2021 gaat de WMO-raad analyseren of de huidige indeling met
aandachtsgebieden, de samenstelling en bemensing ervan aanpassing behoeft. De al veel eerder (die door
Corona-lockdown niet door kon gaan) geplande heidag o.l.v. het gespecialiseerde bureau de Koepel
adviesraden sociaal domein, zal daarin belangrijke rol vervullen.
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Doel van de WMO-raad
1. Het kritisch volgen, meedenken en overleggen met de gemeente over beleid en uitvoering van de
Wmo en de Jeugdwet;
2. Het onderhouden van contacten met de organisaties in de aandachtsgebieden;
3. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college;
4. Het geven van voorlichting en informatie;
5. Het evalueren van het gemeentelijke beleid t.a.v. de wetgeving;
6. Het monitoren en evalueren van het gemeentelijke beleid en de uitvoering.
Van fysiek naar digitaal
De WMO-raad heeft zich in 2020 het digitaal/beeld vergaderen eigen gemaakt, om activiteiten te kunnen
blijven uitvoeren en om contacten en verbinding te houden onderling met elkaar en met stakeholders,
zoals gasten in de WMO-vergaderingen, instellingen, organisaties en medewerkers en wethouder van de
gemeente Midden Drenthe. Het publieke karakter van de WMO-raad wordt daarmee wel wat geweld
aangedaan, omdat het publiek toch minder participeert in de digitale WMO-vergaderingen.
Afscheid: grote dank verschuldigd
In 2020 namen een viertal leden afscheid. Door de Corona konden we niet persoonlijk afscheid van ze
nemen. Wilma Etten, Cees van der Vliet, Jan Pieter de Vries en Kees Bouma hartelijk dank voor de
deskundige en betrokken inzet.
Samenstelling WMO-raad (per 20.12.31)
voornaam

achternaam

aandachtsgebied, werkgroep en/of functie

1

Anneke

Stevens

Welzijn (verbinding minimaraad); PR&C

2*

Elly

Wolsink

penningmeester, mensen met een beperking, VN-verdrag,
cliëntondersteuning, mantelzorg; vrijwilligerszorg

3*

Giny

Achterop

algemeen adjunct, ouderen

4

Heleen

Jurgens

jongeren

5

Hendriette

Wijnholts

mensen met een beperking, VN-verdrag, cliëntondersteuning,
mantelzorg; vrijwilligerszorg

6

Ina

Kootstra

welzijn; PR&C

7

Jacqueline

Zwiebel

jongeren

8

Jeanet

Slomp

jongeren

9

Jim

Gagalesloot

mensen met een beperking

10

Marieke

Hol de Boer

mensen met een beperking

11

Mieke

Sol

ouderen, wonen, cliëntondersteuning
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12

Monique

Hoving

secretaris, PR&C

13

Peter

Vereijken

voorzitter

14

Theo

Stroosnijder

website, PR&C, mensen met een beperking

Professionele ondersteuning door WWMD: Emie Reinders (sec) en Jannie Schonewille (inhoudelijk)

vergaderingen WMO-raad per jaar
WMO-raad (+ 1x met com Z&W + 1x met wethouder WMO Dennis Bouwman): 10x
DB: dagelijks bestuur WMO-raad: voor iedere WMO-vergadering
AO: ambtelijk overleg tussen DB en ambtenaren gemeente Midden Drenthe: 6x
DO: bestuurlijk overleg tussen DB met wethouder WMO Dennis Bouwman: 2x

uitgebrachte adviezen
VN-verdrag

Mantelzorg

Zorgeloos Opgroeien in Midden Drenthe

WMO verordening programma aanpak

Zelfevaluatie WMO-raad

Actualisatie vrijwilligersbeleid 2020 - 2024

Verslag 2020 en Jaarplan 2021
Onderstaand geven de WMO-leden vanuit de aandachtsgebieden in eigen woorden & stijl compact op
hoofdlijnen weer wat uitgevoerd is in 2020 en wat de plannen en voornemens voor 2021 zijn.
aandachtsgebied - werkgroep: ouderen
2020

2021

2020, een jaar waarin we gestart zijn met goede voornemens,
en ineens was daar CORONA. Zoals bij de Spaanse griep werd
het openbare leven stilgelegd: een oude beproefde methode
van afstand en quarantaine. Het Coronavirus vormt vooral een
risico voor de oudere generatie. Een virus dat snel om zich
heen grijpt en levens eist. De meeste slachtoffers van Corona
zijn (tot nu toe) ouderen en mensen die verzwakt zijn door
andere ziekten. De samenleving ging op slot, ofwel een
afname van vrijheid. Thuisblijven was het devies, beperken van
contacten. Voorspelbaarheid en veiligheid kregen een ander
perspectief, termen als het nieuwe normaal deed zijn intrede.
Vanuit de WMO-raad hebben we ons intensief op
verschillende manieren beziggehouden met de gevolgen van
Corona op de oudere inwoners.

Wat gaan we doen in 2021?
Bezig met proactief uitwerken van en inhoud geven aan…
1. De vragen van het ministerie en SCP kritisch onder de
loep nemen.
De doelen van de WMO-raad actief invullen door…..
2. Een bijdrage leveren aan bewustwording en preventie
zodat dat mensen met goede zorg en ondersteuning
langer thuis kunnen wonen.
De nota van Wouter Bos “Oud en Zelfstandig” en Programma
“langer thuis”, een breed gedragen visie op het gebied van
wonen, welzijn en zorg, vertalen naar de situatie in onze
gemeente.
Informeren naar werkplannen, met daarin beschreven korte
en lange termijn doelen en evaluatie momenten. Coördinatie
en continuïteit mee bewaken. Zelfstandig wonen, initiatieven
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We constateerden bij de ouderen onder andere……
Dreigende eenzaamheid, missen van sociale interactie,
gezelligheid. Veel open vragen op verschillende terreinen.
Angst voor besmetting en de gevolgen. Mogelijke confrontatie
met lastige keuzes, beslissingen over behandelwensen.
Aantasting van levenskwaliteit. Het wegvallen van activiteiten,
de structuur van “het normale” leven werd een andere.
Controleverlies over situaties. De alzheimercafés
organiseerden vanaf maart geen fysieke activiteiten meer,
dagbesteding viel weg. Extra belasting mantelzorgers omdat er
tijdelijk of geen of minder formele hulp beschikbaar was.
Vrijwilligers konden hun taken niet uitvoeren. Uitstel reguliere
zorg.
Welke activiteiten hebben we ondernomen om ons te laten
informeren en meedenken in aanbod ondersteunende
activiteiten…
Digitaal vergaderen/overleggen met eigen netwerken die zich
formeel dan wel informeel bezighouden met welzijn wonen en
zorg/behandeling ouderen.
Het volgen van seminars op het gebied van ouderen.
Gesprekken met oudere inwoners.
Ons laten informeren over de initiatieven die in de gemeente
Midden Drenthe ondernomen werden om ouderen, op welke
manier dan ook, te ondersteunen bij de gevolgen van Corona.
Belangrijk waren de contacten op buurt, wijk, dorp niveau.
Wat geleerd en aandachtspunten om mee te nemen in 2021.
De ervaring van bijna een jaar Corona-pandemie heeft ons
nieuwe kennis en inzichten opgeleverd. In tijden van crisis
ontslaat er verbroedering en een omzien naar elkaar. Corona
heeft ons laten zien hoe belangrijk een samenleving is, waarin
men zich voor elkaar inzet, waarin ieder ertoe doet en meekan
doen. Er ontstonden vele andere manieren van elkaar
ontmoeten, ondersteunen, omzien naar elkaar.
Bewustwording van het belang van relaties, familie.
Gemerkt hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers is om de
maatschappij draaiende te houden.
Inzetten/ontwikkelen op maat technologie, rekening houden
met individuele behoeften, beperkingen.
Aanleren, omgaan met nieuwe vaardigheden, technieken,
ofwel ouderen aan de knoppen. Bevorderen van beeldbellen
en belcirkel.
Realiseren dat ouderen erbij horen, ertoe doen. Vele keuzes,
besluiten werden genomen zonder het luisteren betrekken van
de oudere(n) bij deze zaken. Informeren, meedenken en
meebeslissen werd vaak vergeten.

voor het langer zelfstandig wonen van ouderen ondersteunen.
Lokale initiatieven die de leefbaarheid vergroten volgen.
Goede en voldoende huisvesting voor ouderen is een
speerpunt met daarbij aandacht voor het welzijnsaspect en
gecoördineerde zorg en dienstverlening binnen de
wooncentra. Deze centra zijn een vervanging van de eerdere
verzorgingshuizen. Maar behalve wonen is er meer nodig bij
de ouder wordende bewoners, zoals b.v.
ontmoetingsmogelijkheden en de ondersteuning hierin.
Gemeenten hebben een sleutelrol om hun inwoners anders te
bejegenen en beter voorbereiden op het ouder worden. We
gaan meewerken aan het lokale gesprek hierover. Wat
verwachten burgers en overheid van elkaar
Daar waar mogelijk schotten/knelpunten tussen WMO en
WLZ onder de aandacht te brengen en zoeken naar een betere
aanpak.
Een toegankelijke onafhankelijke client ondersteuner is nodig
om ouderen te helpen bij het vinden van een oplossing van
persoonlijke vraagstukken op het gebied van wonen,
mobiliteit, welzijn, zorg.
Een loket waar men terecht kan met vragen over
bovenstaande kan helpen.
Dit jaar gaan we bestaand beleid en de uitvoering hiervan
kritisch volgen middels monitoring, client tevredenheid
onderzoek, en gesprekken/overleg.
Signaleren van problemen, analyseren en agenderen.
3.Toegang tot de WMO?
Nota “het verschil durven maken”. Samen ouder worden in
een andere verhouding tussen inwoners en overheid. Uitgave
van het expertiseteam “Reikwijdte rol gemeente in de WMO
t.o.v. oudere inwoners met een zorg vraag’’ in opdracht van
het bestuur van de VNG-november 2020.
Dit rapport verder uitwerken…en bezien of en waar in MiddenDrenthe de beschreven adviezen toegepast worden en /of
verbetering mogelijk is.
4.Dementie vriendelijke gemeente, hoe is de stand van zaken
in onze gemeente?
5.Positieve gezondheid.
Positieve gezondheid is een benadering binnen de
gezondheidszorg die niet de ziekte maar een betekenisvol
leven centraal stelt. De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie
en het aanpassingen vermogen van de mens en niet op de
beperking of de ziekte.
6.Eenzaamheid en zingeving
Eenzaamheid signaleren en doorbreken. De nota “’Een tegen
eenzaamheid” en nota ”zingeving” als leidraad gebruiken.
Hierin staan adviezen geschreven door” pact van ouderen”,
ouderenraad.
7.Bijdrage leveren aan bijeenkomsten waar een thema,
onderwerp uitgediept wordt.
Aan de slag met de uitkomsten. Onderzoeken wat voor oudere
de toegevoegde waarde kan zijn.
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aandachtsgebied: mensen met een beperking
2020
In januari werd door ons aandachtsgebied een WMOvergadering georganiseerd, die plaats vond in de Westhoek in
Beilen.
Tijdens het openbare gedeelte van de vergadering was er een
leerzame presentatie van de Thuisbegeleiding en
Dagbesteding van Cosis, die door de betreffende
leidinggevenden werd verzorgd, waarna we een rondleiding in
het gebouw kregen.
In februari werd vanuit ons aandachtsgebied de coördinator
vluchtelingenwerk uitgenodigd tijdens het openbare gedeelte
van de WMO Raadsvergadering. De coördinator hield een
boeiende presentatie over vluchtelingenwerk en over wat de
veranderingen zijn als iemand geen vluchteling meer is,
maar statushouder.

2021
In 2021 willen we als aandachtsgebied ons richten op:
● De al dan niet tevredenheid over de verstrekking van
ondersteunde hulpmiddelen.
● Het instellen van een klankbordgroep voor het
aandachtgebied 1, vanuit de inwoners van de gemeente.
● Statushouders en het gebruik van de WMO.
● Beschermd wonen en wonen plus, de ontwikkelingen
daarin op langer termijn en de regiefunctie van de
gemeente daarin in 2021.
● De installatie van het Optimaal Leven-team in de
gemeente Midden-Drenthe in 2021.
● De inkoop van zorg door de gemeente Midden-Drenthe
zal door ons aandachtsgebied zeker gevolgd worden.

Vanuit onze werkgroep hebben we in de Coronatijd
deelgenomen aan de volgende Webinars:
● De ontwikkelingen van Beschermd wonen en wonen plus.
De provinciale ontwikkelingen op dit gebied en
vervolgens de ontwikkelingen op gemeentelijk niveau.
● Het webinar beschermd wonen en wonen plus van de
landelijke woonbond de ontwikkelingen gezien vanuit dit
perspectief
● Het webinar zorg dichtbij, wiens zorg is dat Is
georganiseerd door de WMO-raad Midden-Drenthe.
De leden van ons aandachtsgebied hebben geparticipeerd in
een aantal werkgroepen die tijdelijk actief zijn of waren in de
WMO-raad.
● Ontwikkelingen en installering van de WMO-raad
website.
● De voorbereidingscommissie voor de jaarvergadering van
de WMO-raad.
● De voorbereidingscommissie van het webinar
georganiseerd door de WMO-raad.
● De werkgroep die onderzocht heeft of status-houdende
burgers voldoende bekend zijn met het sociaal domein.
● Voorbereidingscommissie advies nieuwe WMOverordening.
● Diverse overleggen pr- en communicatiecommissie.
Vanuit ons aandachtsgebied hebben we dit jaar contact
onderhouden met de verantwoordelijke ambtenaar van de
gemeente, over de voortgang en de aanstaande installatie van
het Optimaal Leven-team in 2021 in Beilen.

aandachtsgebied: jongeren
2020

2021
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2020 was een bijzonder jaar. De corona heeft er voor gezorgd
dat er heel andere prioriteiten lagen in de maatschappij. Veel
plannen werden op de langere baan geschoven,
bijeenkomsten verplaatst of afgezegd en alle overleggen ging
via Zoom. Deze overleggen waren functioneel en praktisch,
maar de sociale component ontbrak en het was lastig om
personen (zoals de betreffende ambtenaren) te leren kennen.
Dat was jammer, want het is bijna een volledig nieuw team,
sinds dit jaar.
Aan het begin van 2020 verliet Peter Vereijken het
aandachtsgebied, omdat hij voorzitter van de WMO-raad
werd. Hij werd vervangen door Jacqueline Zwiebel. Tegen de
zomer werd duidelijk dat Kees Bouma ging verhuizen naar een
andere gemeente en hij kon op korte termijn worden
vervangen door Jeanet Slomp. Heleen Jurgens is ons
langstzittende lid van aandachtsgebied jeugd.
Het jaar 2020 was een jaar waarin we veel werk hebben
gestoken in het volgen van de actualiteiten en ontwikkeling in
de jeugdzorg en de gevolgen van de corona pandemie voor
onze doelgroep.
Er is voor de zomer van dit jaar, op verzoek van de betrokken
ambtenaar, meegedacht en geschreven met een nieuwe
verordening jeugdzorg.
Bovendien is advies gevraagd door de gemeente over de
nieuwe jeugdnota “Zorgeloos opgroeien in Midden-Drenthe”.
In subgroepjes binnen de WMO raad is bovendien meegedacht
over een invulling van de nieuwe website, de vrijwilligersnota
en het thema positieve gezondheid.

Wat heeft Corona veel impact op het leven gehad in 2020. We
verwachten dat dit in 2021 zeker ook nog even zo zal zijn.
De noodzakelijke maatregelen zijn voor ieder mens een last,
maar vooral de jeugd wordt zwaar getroffen. We herkennen
het allemaal dat de jongere graag bij vrienden wil zijn, feestjes
wil vieren en een toekomst met perspectief nodig heeft.
Het komende jaar zullen we als aandachtsgebied jeugd dan
ook actief zijn in het monitoren of er genoeg initiatieven zijn
voor de jeugd in Midden Drenthe. Daarnaast ook of er genoeg
aandacht is voor de jeugd die het moeilijk heeft.
Verder zullen we pro actief zijn in het zoeken naar informatie
of jeugdnota goed uitgevoerd wordt in Midden Drenthe. Dit
via het contact met jongerenwerkers, social media en
contactpersonen uit de dorpen.
We gaan er van uit van dat het gewone leven weer wat
opgepakt gaat worden en dat we weer dorps-overleggen en
live-vergaderingen kunnen bijwonen. Want dat is de juiste
manier om zichtbaar te zijn en korte lijnen te houden met de
burgers.
Verder gaan we werken aan deskundigheidsbevordering.
De te behalen doelen voor 2021
De nieuwe leden werken aan deskundigheidsbevordering
● Cursus volgen van Koepel Adviesraden.
● Voor maart 2021.
Monitoren of er genoeg initiatieven zijn voor de jeugd
● Gedurende het hele jaar.
● Gesprek meet verantwoordelijk ambtenaar.
● Voor augustus 2021.
Zichtbaar zijn en korte lijnen houden met de burgers
● Waar het weer mogelijk is aansluiten bij dorpsoverleggen.
● Voor december 2021.
Pro-actief op zoek naar informatie
● Gedurende het hele jaar actief blijven.
● Gesprek met jongerenwerker(s) van Welzijn.
● Voor juli 2021.
10 x per jaar onderling contact binnen aandachtsgebied
● Zoom meetingen samen inplannen.
● Voor februari 2021.

aandachtsgebied: mantelzorg en vrijwilligerswerk
2020

2021

Volgens de gemeentelijke planning zou de Mantelzorgnota in
2020 dienen te worden geëvalueerd; na herhaaldelijk
aandringen is dat tot op heden niet gebeurd. Mede vanwege
de Coronacrisis worden mantelzorgers zwaar belast. En uit
gesprekken met mantelzorgers blijkt, dat zij veelal niet weten,
dat ook zij wettelijk recht hebben op ondersteuning vanuit een
WMO-voorziening. Vaak hebben zij geen kennis van het
kunnen raadplegen van een onafhankelijke

Thema voorstellen: ( vóór de WMO-raads-heidag)
In samenwerking met het CPM en WZM een bijeenkomst voor
mantelzorgers organiseren ( avonddeel), waarbij positieve
gezondheid centraal staat, i.c. waarin de vraag wordt gesteld:
“Wat hebt u nodig om vorm te geven aan uw eigen positieve
gezonds ervaring?”( Nb dit vraagt veel voorbereiding, omdat
daarbij gastsprekers zouden moeten worden uitgenodigd, de
mantelzorger voor vervanging thuis moet zorgen etc),
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clientondersteuner.
Uit contacten met de voorzitter van het CPM en met
Welzijnswerk, blijkt dat men daar wel “de vinger aan de pols”
houdt, bij dreigende overbelasting van de mantelzorger.
We hebben advies gegeven t.a.v. de nota Vrijwilligerszorg.
Overigens weten we tot op heden nog niet wat er met onze
adviezen is gedaan. Het dreigende tekort aan vrijwilligers, voor
de verschillende doelgroepen, is zorgwekkend!

bovendien is het voor deze doelgroep niet wenselijk omdat online te doen.
Na de WMO-raads-heidag
Een terugkom moment om ervaringen uit te wisselen, en
wellicht adviezen richting gemeente te verzamelen.
Thema: het onder de aandacht brengen van onafhankelijke
cliënt ondersteuning in relatie tot WMO-voorzieningen
specifiek t.b.v de (a.s.) mantelzorger.

aandachtsgebied - werkgroep: PR & Communicatie, website
2020
In juni is de website van de WMO raad Midden Drenthe ‘live’
gegaan. Deze gebeurtenis is binnen ons gehele gemeente
verspreid en daar waar mogelijk zijn linken tussen
verschillende websites gelegd. Ook de pers heeft hier
aandacht aan besteed.
De PR cie is opnieuw samengesteld en de WMO-raad
publiceert haar nieuws via de Facebook pagina.

2021
De sociale media nog meer inzetten als instrument voor
naamsbekendheid, informatie aan en interactie met de
burgers. Hiervoor zal de PR commissie worden uitgebreid en
nog meer ingezet worden op actualiteit.

aandachtsgebied - werkgroep: VN-verdrag
2020

2021

We hebben geparticipeerd in de Werkgroep VN-verdrag, een
werkgroep bestaande uit ambtenaren van de gemeente en 2
WMO-leden. Vanaf januari 2021 treden de WMO-leden terug
uit deze werkgroep.
De resultaten:
● in elk team van de gemeente is een medewerker als VNambassadeur aangewezen. Deze ambassadeurs
beoordelen de beleidsstukken vanuit VN-perspectief
alvorens deze de lijn ingaan.
● Er is een VN-panel samengesteld met burgers uit de
samenleving die zelf, dan wel een naaste, een beperking
hebben. Dit panel geeft gevraagd en ongevraagd advies
aan de gemeente.

Op 15 december 2020 heeft de WMO-raad geconstateerd dat
de werkgroep resultaten heeft bereikt en de leden zich kunnen
terugtrekken uit de gemeentelijke VN-werkgroep. De start van
het VN-panel pakt de WMO-raad weer de taak als kritisch
volger van de ontwikkelingen op zich.

aandachtsgebied – werkgroep Webinar
2020

2021

Doordat de jaarbijeenkomst, door de Corona-lockdown niet
heeft kunnen plaatsvinden, heeft een werkgroep, i.s.m.
deskundigen uit het werkveld, in oktober 2020 een Webinar
georganiseerd met als thema: ‘ Zorg dichterbij, wiens zorg is
dat?’ De uitkomsten van deze Webinar hebben ertoe geleid
dat de WMO-raad binnenkort 2 ongevraagde adviezen aan de
gemeente zal uitbrengen.

De WMO-raad komt begin 2021 met een tweetal ongevraagde
adviezen aan de gemeente:
● Maak integrale prestatieafspraken in relatie tot de
ambulantisering van inwoners met een psychische
kwetsbaarheid.
● Maak het voor betrokkenen op eenvoudige wijze mogelijk
om terug te keren van begeleid wonen, naar beschermd
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wonen alsook van aangepast werk naar dagbesteding

aandachtsgebied - werkgroep: Statushouders
2020

2021

De werkgroep heeft onderzocht of de statushouder de weg
weet te vinden in de voorzieningen van het sociaal domein.
Omdat de gemeentelijke minimaraad zich ook bezighoudt met
deze doelgroep, is besloten een vorm van samenwerken met
hen, rondom de doelgroep statushouders, proberen vorm te
geven.
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