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Status van de Wmo-raad
De Wmo-raad fungeert als adviesorgaan voor het College van B&W. De belangrijkste taak van de
Wmo-raad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Enkhuizen.
Op 27 juni 2007 is de Wmo-raad van de gemeente Enkhuizen officieel geïnstalleerd. De Wmo-raad
Enkhuizen werd ingesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van Enkhuizen ter voldoening
aan het vereiste in de artikelen 11 en 12 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning1. De relatie
tussen gemeentebestuur en Wmo-raad werd nader geregeld in de ‘Regeling WMO-raad gemeente
Enkhuizen 2009’ dd. 17 februari 2009. De zittingstermijn van de leden van de Wmo-raad is gesteld op
vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. De WMO-raad Enkhuizen telde op 31 december
van het verslagjaar 10 leden. Dit is geen vaststaand gegeven. Als zich geschikte kandidaten uit de
Enkhuizer samenleving aandienen zullen deze worden voorgedragen.
De leden zijn primair maatschappelijk betrokken burgers, communicatief vaardige teamspelers die
goed kunnen relativeren.
Van alle leden van de raad wordt een actieve eigen inbreng verwacht omtrent alle onderwerpen die
op de agenda verschijnen, ook als die niet rechtstreeks betrekking hebben op een bepaalde belangengroep of de eigen expertise.
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Artikel 11 WMO

1. Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang
hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning, op de
wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening.
2.

Het college van burgemeester en wethouders stelt ingezetenen van de gemeente en in de gemeente belang hebbende
natuurlijke en rechtspersonen vroegtijdig in de gelegenheid zelfstandig voorstellen voor het beleid inzake maatschappelijke
ondersteuning te doen.

3.

Het college van burgemeester en wethouders verschaft informatie die nodig is ter uitvoering van het bepaalde in het eerste
en tweede lid.

4.

Onverminderd het eerste lid vergewist het college van burgemeester en wethouders zich bij de voorbereiding van het beleid
tevens van de belangen en behoeften van ingezetenen die hun belangen en behoeften niet goed kenbaar kunnen maken.

Artikel 12 WMO
1.

Alvorens een voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad te doen, vraagt het college van burgemeester en wethouders over het ontwerp-plan advies aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant
van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

2.

Het college van burgemeester en wethouders voegt bij de voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad tevens een
motivering hoe het de belangen en behoeften van personen als bedoeld in artikel 11, tweede lid, heeft gewogen.
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Samenstelling van de Wmo-raad
Op 31 december 2013 telde de Wmo-raad 10 leden, te weten:
Joke Cusveller-Stols
Elly Dangermond
Ali Deen-Ramkema
Arie van Geest
Dick Hage

Cees Krul
Anneke Lueks
Max van Ewijk
Ed Van der Kruk
Benno Wuestink

Tijdens het verslagjaar vormden 3 leden samen met wethouder Marcel Olierook en mevr. Yolanda
Weijand de agendacommissie: voorzitter Dick Hage, secretaris mevr. Elly Dangermond en plaatsvervangend voorzitter/secretaris Joke Cusveller-Stols.
In de loop van het verslagjaar beëindigden de heer Taco Vunderink en mevrouw Esther Fluiter hun
lidmaatschap van de raad en werden de heren Ed Van der Kruk, Benno Wuestink en Max van Ewijk
en mevrouw Ali Deen-Ramkema benoemd tot nieuwe leden.
Activiteiten van de Wmo-raad
Het jaar 2013 kwam moeizaam op gang. Op 13 november 2012 stelden de 3 wethouders namelijk
hun functie ter beschikking en moest er een nieuw college worden gevormd. Pas eind april slaagden
we er in om contact te leggen met de nieuwe wethouder. En tot die tijd werd van ambtelijke zijde
geen informatie gedeeld met de Wmo-raad.
In het verslagjaar vergaderde de Wmo-raad toch nog 6 keer; 1 vergadering werd bezocht door wethouder Marcel Olierook. Als regel vergaderde de agendacommissie ongeveer 2 weken voor elke
raadsvergadering.
De raad bracht advies uit aan B&W slechts over twee zaken:
 Wmo-beleidsplan 2013 – 2016
 Concept nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Voorts gaf de Wmo-raad Enkhuizen een reactie op versie 2.2 van het bedrijfsplan voor de Werkorganisatie WF.
De praktijk van het Wmo-raadswerk





Het vorige college had het voornemen om Seniorenplatform, Jeugdraad, Sociaal Beraad en
Wmo-raad te integreren tot één Participatieraad. In het coalitie akkoord van het huidige college was sprake van een Jeugdraad en een Wmo-raad. Het Seniorenplatform trok zelf zijn
conclusie en hief zichzelf op. Twee leden traden op persoonlijke titel toe tot de Wmo-raad.
Van concrete plannen tot het vormen van een nieuwe brede raad is in 2013 verder niets vernomen van het gemeentebestuur.
Begin 2013 ging Enkhuizen een ambtelijke fusie aan met Drechterland en Stedebroec. Op 26
september 2013 werd een oriënterend gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de
WMO-adviesraden van Drechterland en Stedebroec.
De voorzitters van de Wmo-raden in de regio Westfriesland hebben elkaar op 28 mei en op
20 november 2013 gesproken. Er werd o.a. van gedachten gewisseld over ontwikkelingen
binnen de Wmo-adviesraden, de regionale Sociale Agenda, een te organiseren rondetafelconferentie over de transities en het bedrijfsplan voor de nieuwe Werkorganisatie WestFriesland.
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In juni ging de eigen website van de Wmo-raad ‘live’. Een groot deel van het digitale archief is
daarop te raadplegen en www.wmoraadenkhuizen.nl vormt sindsdien het externe en onderlinge communicatiekanaal bij uitstek. Het bevat naast agenda, notulen en vergaderstukken
ook links naar allerlei overige informatiebronnen en actuele beleidsstukken, krantenartikelen
en nieuwsbrieven.
In dit verslagjaar werd voor het eerst met een begroting gewerkt, werden de functieomschrijvingen van het dagelijks bestuur vastgelegd en werd opnieuw vastgesteld wie op welke
prestatievelden focust.
Inhoudelijk werd in vergaderingen en werkgroepen gediscussieerd over de toegankelijkheid
van openbare ruimten, over schuldhulpverlening *), de brede school, passend onderwijs,
eenzaamheidspreventie, mantelzorg, veiligheid, woonvisie, de ruimte voor initiatieven van
zelfstandige ondernemers en het project ‘Lekker blijven wonen’.
Het huidige college heeft de ambitie om nog vóór de verkiezingen van 19 maart 2014 de
transitieplannen (Jeugdzorg, AWBZ & WMO, Brede school/passend onderwijs) in de steigers
te hebben staan, compleet met overdrachtsdossiers. Daarom probeerde de Wmo-raad heel
het jaar van de gemeente een planning te verkrijgen over welke beleidsvoornemens door
B&W advies gevraagd zou worden. Tevergeefs.
In de vergadering van 14 oktober werd beleidsambtenaar mevrouw O. Slagter uitgenodigd
om de Wmo-raad nader te informeren over mantelzorg in Enkhuizen. Er zijn naar schatting
2500 mantelzorgers in Enkhuizen, maar slechts 120 hebben zich bij de gemeente geregistreerd.
Op 16 december 2013 ging ‘de Wmo-raad de wijk in’ en werd het thema Opgroeien in
Enkhuizen besproken met Ingrid Reus en Michaëla van der Velde, beleidsmedewerkers bij de
gemeente Enkhuizen.
De publieke belangstelling voor de bijeenkomsten van de Wmo-raad vertoont een stijgende
lijn.
De gemeente is verplicht om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek rond de geboden
Wmo-voorzieningen te laten uitvoeren. Ondanks herhaaldelijk aandringen is het eindrapport
van het in 2013 gehouden onderzoek bij de jaarwisseling nog steeds niet opgeleverd.

t.a.v. de schuldhulpverlening is de Wmo-raad helaas pas nadat de gemeenteraad haar besluit
hierover heeft genomen geïnformeerd.
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Wie focust op welk prestatieveld?

Prestatievelden

Wmo-raadslid

1

Ed, Joke

Wijk

2

Jeugd & Opvoeding

Benno, Joke

3

Advies

Benno, Anneke

4

Vrijwilligers & Mantelzorg

Ed, Elly

5

Collectieve voorzieningen

Kees, Dick, Anneke

6

Individuele oplossingen

Elly, Kees

7

Opvang

Arie

8

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Arie, Dick

9

Verslaving

Arie
naar de situatie per 01-12-2013
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Continuïteit
Naam

Datum benoeming Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

Joke Cusveller-Stols

2010

2014

2018

Elly Dangermond

2007

2011

2015

Arie van
Geest

2007

2011

2015

Dick Hage

2010

2014

2018

Cees Krul

2007

2011

2015

Anneke
Lueks

2010

2014

2018

Benno
Weustink

2013

2017

2021

Ed van der
Kruk

2013

2017

2021

Max van
Ewijk

2013

2017

2021

Ali DeenRamkema

2013

2017

2021

Enkhuizen, 5 februari 2014
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