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Jaarverslag  2020 WMO-adviesraad gemeente Woensdrecht 
 
Inleiding 
 
De op 4 april 2011 geïnstalleerde Wmo Adviesraad van de Gemeente Woensdrecht 
heeft de taak het college van Burgemeester en Wethouders, gevraagd dan wel 
ongevraagd, te adviseren over de uitvoering van de op 01 januari 2007 ingegane 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen 
Wmo-beleid, maar ook over de manier waarop binnen de gemeente de Wet Wmo 
wordt uitgevoerd. De taak kent een drieledige functie te weten beleidsmatig, 
signalerend en idee/creatief. Als doel heeft de wet de burgers zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en hiertoe, indien nodig, te 
stimuleren en/of te ondersteunen. In 2015 is in overleg met het college en de raad 
een Wmo verordening opgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze de Wmo 
Adviesraad te werk gaat. 
De verordening luidt: Het college betrekt de Wmo Adviesraad in een vroegtijdig 
stadium bij de beleidsvoorbereiding van alle onderwerpen waarover de Wmo 
Adviesraad in een later stadium gevraagd wordt advies uit te brengen. Vanaf 2016 
heeft de raad 2 werkgroepen geïnstalleerd om zodoende proactief de 
aandachtsgebieden van de Wmo tijdig in kaart te kunnen brengen. Dit geeft tevens 
de mogelijkheid om burgerinitiatieven te ondersteunen dan wel met aandacht te 
volgen.  
De zittingsperiode van een Wmo Adviesraadslid bedraagt 4 jaar met de mogelijkheid 
voor een herverkiezing van nogmaals een periode van 1x 4 jaar. 
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Samenstelling 
Dagelijks Bestuur: 
Dhr. J. Ernst, Jos   voorzitter  
Dhr. A. van Dorst, Ad plvv voorzitter en penningmeester 
Dhr. W. Soeters wnd secretaris 
 
Overige Leden 
Dhr. G. de Heer, Ger kartrekker werkgroep tot 1-11-2020 
Mevr. A. Henze, Anyta tot 1-11-2020 
Mevr. M. van der Vliet, Mariëtte tot 1-11-2020 
Mevr. I. Kuehn, Imilde kartrekker werkgroep tot 1-9-2020 
Dhr. J. Ernst, Jos   
Mevr. M.J.  van Peppen, Marie-Louise tot 01-03-2020 
Dhr. E. Kaan, Erçan 
Dhr. T. Sanders 
Mevr. E. Muntz vanaf 01-9-2020 
Mevr. K. Overbeeke, Karin 
Dhr. S. Buis vanaf 01-09-2020 
 
Contactadres: 
 
Secretaris Wmo Adviesraad 
Email: secretaris@wmoadviesraadwoensdrecht.nl 
 
Website 
http://www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl/ 
 
Verdeling  van 2 werkgroepen 
 
Werkgroep Burgerparticipatie, Wonen en Zorg 
Anyta Henze  tot ( 01-11-2020 ) 
Imilde Kuehn  (kartrekker 1-09-2020) 
Marie-Louise van Peppen ( tot 01-03-2020 ) 
Dhr. G. Verhagen 
Mevr. E. Muntz vanaf ( 01-09-2020 ) 
 
 
Werkgroep  Sociaal Domein en Jeugdzorg 
Ger de Heer (kartrekker tot 1-11-2020) 
Mariëtte van der Vliet tot ( 01-11-2020 ) 
Dhr. T. Sanders 
Dhr. E. Kaan 
Dhr. S. Buis vanaf ( 01-09-2020 ) 
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Vergaderingen 
De Wmo Adviesraad heeft in 2020  5 keer een openbare vergadering belegd op 
donderdagavond in de Raadszaal. Daarnaast zijn er in 2020  4 besloten 
vergaderingen geweest. Indien nodig kunnen er meerdere vergaderingen worden 
belegd. 
Ter voorbereiding komt het Dagelijks Bestuur maandelijks bijeen. 
De agenda wordt op de gemeentelijke pagina van weekblad “De Woensdrechtse 
Bode” geplaatst en op de website van de Wmo Adviesraad. 
 
Participatie (ISD-cliëntenraad).  
Twee Wmo Adviesraadleden zijn lid van de cliëntenraad ISD Brabantse Wal. 
Zij vertegenwoordigen de cliënten van de gemeente Woensdrecht. 
 
Ambtelijk beleidsmedewerker 
De Wmo Adviesraad werd in 2020 ondersteund door mej. Lotte Brouwers, Wmo-
beleidsambtenaar van de gemeente Woensdrecht. 
 
Deskundigheidsbevordering 
In de openbare Wmo Adviesraadvergaderingen worden regelmatig deskundigen 
uitgenodigd voor een presentatie van hun werkzaamheden. 
Dit jaar waren dit: 
22-10-2020 Presentatie themaplan ouderen door J. Pauw 
10-12-2020 Presentatie plan woonvisie gemeente Woensdrecht 2020-2025 door 
wethouder H. De Waal 
 
 
Door de coronacrisis is het trainen van strategische vaardigheden, alsmede het 
vergroten van kennis over de verschillende Wmo-beleidsterreinen dit jaar niet 
doorgegaan. 
 
Overleg met de wethouder 
De Wmo wethouder Lars van der Beek is bij alle DB-vergaderingen aanwezig 
geweest alsmede bij alle openbare Wmo Adviesraadvergaderingen in 2020. 
 
Gevraagde en ongevraagde adviezen en overige briefwisseling 2020 
De WMO adviesraad heeft advies uitgebracht over het themaplan ouderen. De 
adviezen zijn ook terug te vinden op de website.  
 
http://www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl/ 
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De actiepuntenlijst met lopende en afgewerkte punten is als bijlage toegevoegd aan 
het jaarverslag 2020. 
 
Speerpunten in 2020/2021 
Door de Corona crisis heeft de WmoAdviesraad vrijwel geen invulling kunnen geven 
aan de uitwerking van de speerpunten. Daarnaast heeft de wisseling van leden 
aanleiding gegeven om te reflecteren over de werkwijze van de WMO-adviesraad 
 
Bekendheid 
Ook in 2020 heeft de Wmo Adviesraad zich ingezet om meer bekendheid onder de 
inwoners van de gemeente Woensdrecht te krijgen met als doel zorg te dragen voor 
een bredere achterban. Meer draagvlak en bekendheid voor de werkzaamheden van 
de Wmo Adviesraad, maar vooral om aan de inwoners van de gemeente 
Woensdrecht duidelijk te maken wat de Wmo inhoudt en wat dit voor hen kan 
betekenen en wat de gemeente faciliteert als het gaat om zorgen met en voor elkaar. 
Afgelopen jaar heeft de WMO-adviesraad daarom een folder verspreid binnen de 
gehele gemeente Woensdrecht.  
Meer externe profilering is ook nodig omdat wij van mening zijn dat dit van belang is 
voor de mensen die het betreft. Om die reden staan op onze website onze geplande 
vergaderdata vermeld.  
 
Samenwerking  
Binnen de gemeente Bergen op Zoom is sinds 2020 een adviesraad Sociaal Domein. 
Bezien kan worden in hoeverre de WMO-adviesraad tot een nadere uitwisseling kan 
komen op regionale beleidsthema’s.  
Dit zou wellicht ook kunnen leiden tot het (opnieuw) uitwisselen van ervaringen met 
de WmoAdviesraad van de gemeente Steenbergen.  
 
Toekomst 
De coronacrisis bemoeilijkt het invullen van de taak voor de WMO-leden aanzienlijk. 
Met name het (fysiek) contact leggen met mensen en organisaties is niet 
gemakkelijk.  
De WMO-adviesraad zal zodra zij weer in staat is weer fysiek met elkaar te 
vergaderen nadere invulling gaan geven aan WMO 3.0. Dit zal een belangrijk 
inhoudelijk thema zijn voor de studiedag.  
Verder wil de WMO-adviesraad nog op een gepaste manier afscheid nemen van de 
afgetreden leden. Door de reeds eerdergenoemde crisis is dit er nog niet van 
gekomen.  
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