Beleid
Wmo-participatie aanbodzijde in de gemeente Valkenswaard

DEEL II

“Vernieuwend op weg met behoud van het goede”

Notitie Wmo-participatie aanbodzijde Valkenswaard, augustus 2008
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Overzicht van overlegvormen met bijbehorende ambtenaren / portefeuillehouder.
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Voorwoord
De Wet maatschappelijke ondersteuning stelt twee eisen aan gemeenten, namelijk participatie en het
afleggen van verantwoording. Participatie kan op twee manieren worden uitgelegd, te weten
participatie in de maatschappij en participatie in het beleidsproces.
Over de wijze waarop participatie moet worden vormgegeven laat de wet zich niet uit. Dat is een
lokale aangelegenheid. In deze notitie wordt ingegaan op participatie van instellingen die een
rechtstreekse link hebben met de Wmo, ook wel de aanbodkant genoemd. Deze notitie is het tweede
deel van het onderwerp participatie binnen de Wmo. In deel I is ingegaan op de vraagzijde ofwel de
participatie van (kwetsbare) burgers in het beleidsproces en het afleggen van verantwoording over
beleid aan (kwetsbare) burgers.
Voor de beleidsvoorbereiding en planvorming is de gemeente zelfs bij wet verplicht gesteld burgers te
betrekken. Ten dele deed de gemeente dit ook al voor de komst van de Wmo. De Wmo nodigt echter
de burgers nadrukkelijk uit om nog meer betrokken te zijn bij de inrichting van de maatschappelijke
ondersteuning. Ook het betrekken van instellingen bij het (Wmo)beleid is van evident belang, daar
waar instellingen geacht worden hun bijdrage aan het geheel te leveren.
Hierna wordt ingegaan op de kaders van waaruit gedacht wordt, de huidige participatievormen van
(georganiseerde) instellingen en de wijze waarop deze ingezet kunnen worden bij het Wmo-beleid.
Tevens wordt onderzocht op welke wijze er een Wmo-Adviescommissie Aanbodzijde (WAA) idealiter
vormgegeven moet worden, zodat er sprake is van zoveel mogelijk meerwaarde ten opzichte van de
huidige situatie.
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1. Samenvatting
De Wmo is een wet waarin het begrip participatie centraal staat. Participatie kan op twee manieren
worden uitgelegd, te weten participatie van alle (kwetsbare) burgers in de samenleving en participatie
in het beleidsproces. Deze notitie richt zich op participatie in het beleidsproces van instellingen in
Valkenswaard. In de gemeente Valkenswaard is er al veel georganiseerd daar waar het gaat over de
participatie van instellingen. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 4. Vandaar dat ook op het voorblad
staat: “Vernieuwend op weg met behoud van het goede”. Dit is het vertrekpunt geweest bij de notitie
met betrekking tot Wmo-participatie aan de vraagzijde. Dit vertrekpunt kan worden overgenomen voor
deze notitie. Naast een scan van de huidige situatie, waaruit 5 actiepunten volgen, wordt een
beschrijving gegeven van de vormgeving van de Wmo Adviescommissie Aanbodzijde (WAA). Deze
commissie is een nieuw fenomeen binnen de gemeente Valkenswaard. Door middel van realisatie van
de 5 actiepunten die de huidige situatie verbeteren en het 6e actiepunt “vormgeving van de WAA,
bereiken we de gewenste situatie. De werking van de WAA wordt na twee jaar geëvalueerd om na te
gaan of er sprake is van voldoende meerwaarde.
2. Inleiding
Voorvloeiend uit de wettekst van de Wmo, 29 juni 2006, wordt aan de gemeenten de volgende
opdracht gegeven:
Artikel 11
1. Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de
gemeente belanghebbende 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
belanghebbende 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
1. Alvorens een voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad te doen, vraagt het college van
burgemeester en wethouders over het ontwerpplan 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.
Uit: Staatsblad 2006 351 5
De Wmo gaat met name in op de plicht die gemeenten hebben om haar (kwetsbare) inwoners te
betrekken bij beleidsvorming. De Wmo is in die zin een participatiewet die de cliënten- en burgers een
belangrijke stempel wil laten drukken op de vorming en uitvoering van beleid. Om de vraagzijde zo
volledig mogelijk tot haar recht te laten komen heeft het college besloten (27 augustus 2006,
06b&w00812) de verschillende doelgroepen in verschillende overlegcircuits te benaderen. Met
doelgroepen wordt hier gedoeld op aanbieders en vragers en diverse subgroepen daarbinnen. Om het
vraaggestuurde beleid realistisch en haalbaar te kunnen houden en voldoende draagvlak te verwerven,
is het van belang ook de instellingenkant (de aanbodzijde) te betrekken in de beleidsvorming. Indien er
behoefte bestaat aan afstemming tussen aanbieders en vragers kan er desgewenst direct overleg
plaatsvinden. De uitwerking van de Wmo-participatie vraagzijde wordt besproken in een andere
vastgestelde notitie deel I genoemd.
In het vervolg wordt de huidige situatie in Valkenswaard geschetst daar waar het gaat om het
betrekken van de aanbodzijde bij gemeentelijke beleidsvorming in het kader van de Wmo.
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3. Definities
Definitie participatieladder
Alvorens de Valkenswaardse definitie van de Wmo-participatie te geven, volgt hierna de uiteenzetting
van de participatieladder.
PARTICIPATIELADDER:
1. Informeren
Politiek en bestuur bepalen zelf de agenda voor besluitvorming en houden betrokkenen
hiervan op de hoogte. Zij maken geen gebruik van de mogelijkheid om betrokkenen een
inbreng te geven in de beleidsontwikkeling. Rol participant: toehoorder
2. Raadplegen
Politiek en bestuur bepalen in hoge mate zelf de agenda, maar zien betrokkenen als
gesprekspartners bij de ontwikkeling van beleid. De politiek verbindt zich echter niet aan
de resultaten die uit de gesprekken voortkomen. Rol participant: geconsulteerde.
3. Adviseren
Politiek en bestuur stellen in beginsel de agenda samen, maar geven betrokkenen
gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren, waarbij deze
ideeën een volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van beleid. De politiek verbindt
zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan
(beargumenteerd) afwijken. Rol participant: adviseur
4. Coproduceren
Politiek, bestuur en betrokkenen komen gezamenlijk een agenda overeen, waarna samen
naar oplossingen gezocht wordt. De politiek verbindt zich aan deze oplossingen met
betrekking tot de uiteindelijke besluitvorming. Rol participant: samenwerkingspartner
5. (Mee)beslissen
Politiek en bestuur laten de ontwikkeling van en de besluitvorming over het beleid over
aan de betrokkenen, waarbij het ambtelijk apparaat een adviserende rol vervult. De
politiek neemt de resultaten over, na toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden. Rol
participant: medebeslisser
6. Zelfbeheer
Groepen nemen zelf het initiatief om in eigen beheer voorzieningen tot stand te bregen
en te onderhouden. Politiek en bestuur zijn hier niet bij betrokken.
De participatieladder is overgenomen uit Spanning in Interactie, Instituut voor Publiek en Politiek,
december 1998

Definitie Wmo-participatie en verantwoording:
De gemeente betrekt de burgers, cliënten en instellingen die betrokken zijn bij de maatschappelijke
ondersteuning bij het beleidsproces, minimaal bij de beleidsvoorbereiding en planvorming. Daarnaast
legt de gemeente verantwoording af aan zijn burgers, cliënten en instellingen door de bereikte
resultaten zichtbaar te maken via het burgerjaarverslag.
Participatie kan zich op allerlei treden van de participatieladder afspelen. Dit is afhankelijk van het
onderwerp en de mate van participatie er gewenst en mogelijk is.
Over de linie kan worden gesteld dat participatie gericht op deelbeleid door de instellingen zich
idealiter op de derde trede van advisering of vierde trede van coproductie dient te bevinden.
Participatie over het Wmo-beleid als totaal door de WAA bevindt zich op de derde trede van
advisering.
Daarnaast is er ook de reguliere inspraakmogelijkheid voor burgers, cliënten en instellingen en bestaan
de verplichte inspraakprocedures die zich bevinden op de tweede trede van raadplegen.
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4. Huidige situatie
In de gemeente Valkenswaard wordt er reeds geruime tijd op diverse wijzen vorm gegeven aan
participatie aan de aanbodzijde. Hierna volgt een overzicht van de participatievormen.
A) Georganiseerde instellingen
Ook op instellingsniveau wordt er in Valkenswaard met het gemeentebestuur meegedacht door diverse
werkgroepen. Deze werkgroepen begeven zich doorgaans op de derde trede van adviseren. Bij
beleidsvorming wordt door de gemeente de mogelijkheid geboden om, indien van toepassing, de
vierde trede van coproductie op te stappen. Hierna volgt het overzicht van rondom een thema
georganiseerde instellingen die direct gelieerd zijn aan thema’s van de Wmo. Het Valkenswaards
Industrieel Contact, het horeca-overleg en winkeliersverenigingen etc. komen hier dus niet aan de
orde. De verenigingen (sport etc.) komen aan bod bij de participatie aan de vraagzijde.
1) Overleg Coördinerend Ouderenbeleid (OCO)
Overlegpartners:
Seniorenbelang, Woningbelang, Paladijn, GGD, Valkenhof, WOONbedrijf, Zuidzorg, MW
Dommelregio, gemeente.
2) Platform jeugdbeleid
Overlegpartners:
GGD, MW Dommelregio, Zuidzorg, SKOZOK, Paladijn, RBOB de Kempen, Politie ZO Brabant,
Were Di, JPP/Bureau Jeugdzorg: op afroep, Halt (op afroep).
3) Netwerk jeugdhulpverlening
Dit overleg verandert van opzet door de inwerking treding van het electronisch kinddossier, het
signaleringssysteem en de opzet van het Centrum voor jeugd en gezin. Op basis van meldingen in het
systeem zullen de hulpverleners bijeenkomen. Jaarlijks zal één à twee keer een netwerkoverleg
worden belegd om beleidszaken te bespreken o.a. de mangementinformatie vanuit het
signaleringssysteem (zoals omvang coördinatie taken in de praktijk ten opzichte van de raming.
Overlegpartners:
MW Dommelregio, JPP, Zuidzorg, GGD.
Op afroep: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, politie, kinderopvang, leerplichtambtenaar,
jongerenopbouwwerker, opvoedsteunpunt, huisartsenvereniging (Hagro).
Extern betrokkenen:
Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, AMK en vrijwilligersorganisaties. Ook kan
gedacht worden aan projectmedewerkers van specifieke projecten.
Met deze instanties en instellingen zullen per geval werkafspraken worden gemaakt over wederzijdse
informatie-uitwisseling en eventuele afstemming van hulpverleningsacties.
4) Werkgroep mantelzorg
Overlegpartners:
Paladijn, Gemeente, GGD, Zuidzorg, MW Dommelregio, GGzE, Valkenhof , Cliëntenraad Valkenhof,
Lunetzorg, Familieraad Lunetzorg, MEE, Seniorenbelang, VOGG.
5) Stuurgroep woonservicezones
Overlegpartners:
Gemeente, Woningbelang, WOONbedrijf, Valkenhof, Zuidzorg, Paladijn, MW Dommelregio,
Lunetzorg.
6) Woonoverlastteam
Overlegpartners:
Gemeente, Paladijn, GGzE, Dommelregio, Woonbedrijf, Woningbelang, Politie, Zuidzorg
7) Overleg jongeren op straat
Overlegpartners:
Gemeente, politie, Paladijn, Halt
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8) Projectgroep WZSW (Woonzorgservice in de wijk) (nieuw m.i.v. 1 juni 2008)
Overlegpartners:
Lokale projectleiders (Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck en Waalre), regionaal
projectleider, lokale beleidsmedewerkers, samenwerkende instellingen (zoals Paladijn, Zuidzorg etc.)
B) Individuele instellingen / specialisten
Naast bovenstaande instellingsoverlegvormen vindt er ook separaat overleg plaats door de
(gesubsidieerde) instellingen met de gemeente. Veelal gaat dit overleg over te maken
werkafspraken/werkplannen etc.
Ook worden individuele instellingen benaderd voor hun specifieke expertise. Deze participatievorm
bevindt zich op de tweede trede van raadplegen.
Te denken aan:
1) De Boei
2) Novadic-Kentron
3) Bureau Jeugdzorg
4) AMK
5) MEE
6) GGD
Etc.
Knelpunten in de huidige situatie
Er is al ruime tijd een discussie gaande over de andere / nieuwe rol en taak van de OCO. De
deelnemers van dit overleg wenste een overleggremium te worden voor de thema’s wonen, welzijn en
zorg. Het platform jeugdbeleid heeft ook geworsteld met hun rol en taak. Hier is inmiddels wat meer
structuur in gekomen. Zie bijlage voor de nieuwe opzet.
In de huidige praktijk blijkt er behoefte te zijn aan een platform dat zich specifiek kan bezighouden
met het thema wonen.
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De voorgaande opsomming ziet er in schema als volgt uit:
Gemeentebeleid
Valkenswaard

Individuele
burgers:

Georganiseerde
burgers:

Zie deel I

Zie deel I

Georganiseerde
instellingen:
- OCO
- Platform
jeugdbeleid
- Jeugdhulpverle
ning
- Mantelzorg
- WSzones

Individuele
instellingen:
o.a.
- De Boei- NovadicKentron
- Bureau
Jeugdz
org
- AMK
etc.

5. De huidige situatie gekoppeld aan de Wmo
Een praktische manier om de huidige situatie als het gaat over participatie zoals is beschreven onder 3.
te verbinden met de Wmo is het gebruiken van de negen prestatievelden. Per prestatieveld (PV) wordt
hierna nagegaan welke huidige participatievorm gekoppeld kan worden aan welk prestatieveld. Het
overzicht hierna is niet uitputtend.
Wijk- en buurtbeleid/wijkgericht werken:
PV 1:
Het bevorderen van sociale samenhang in de leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten (civil society).
De werkgroep woonservicezones worden betrokken bij de invulling van dit
onderwerp. Ook het overleg tussen wijkcoördinatoren met Paladijn, Woningbelang en
de politie past bij dit prestatieveld (wijkontwikkelingsoverleg).
Jeugdbeleid:
PV 2:
Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders.
Het platform jeugdbeleid (hierin is de GGD vertegenwoordigd), netwerk
jeugdhulpverlening, het onderwijs, kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen
worden hierbij betrokken.
Beleid voor kwetsbare burgers (gehandicapten, chronisch zieken en ouderen):
PV 3:
Het geven van informatie en advies en cliëntenondersteuning.
Paladijn en MEE worden zeker betrokken. Wellicht worden deze instellingen
uitgebreid met woningcorporaties, zorginstellingen etc.
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PV 4:

PV 5:

PV 6:

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
De werkgroep mantelzorg (vertegenwoordigers van instellingen en doelgroep) worden
hierbij expliciet betrokken.
Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem.
De Ggz, de Boei, MEE, Maatschappelijk werk Dommelregio, GGD, Valkenhof,
Zuidzorg, Paladijn worden betrokken bij de invulling van dit onderwerp.
Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud
van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke
verkeer.
Voorzieningen kunnen in de sfeer van wonen, zorg en dienstverlening worden
geplaatst. Naast de gemeente als voorzieningenverstrekker komt de stuurgroep
woonservicezones, het wijkontwikkelingsoverleg, OCO en MEE in beeld.

Integraal beleid maatschappelijke opvang en huiselijk geweld:
PV 7 t/m 9 worden met name regionaal opgepakt en uitgewerkt.
PV 7:
Bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, advies en
steunpunten huiselijk geweld.
Regionaal wordt de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang uitgevoerd door
Neos uit Eindhoven, Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) uit Helmond en
instellingen als het Leger des Heils en Sint Annaklooster. Lokaal wordt het
woonoverlastteam betrokken.
PV 8:
Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het
bieden van psychosociale hulp bij rampen.
De GgzE, Novadic-Kentron, de GGD, Algemeen Maatschappelijk Werk
Dommelregio, de Boei, woningbouwverenigingen, huisartsen en politie worden
betrokken bij dit onderwerp. Met name de eerste twee instellingen zijn werkzaam op
regionaal niveau. Regionaal worden de hoofdlijnen ook uitgezet. Lokaal zullen deze
moeten worden ingebed.
PV 9:
Bevorderen van verslavingszorg.
Novadic-Kentron is hier de belangrijkste uitvoerder. Het woonoverlastteam zal hierbij
lokaal een rol kunnen spelen. Indirect worden de GGD, Politie en Paladijn hier bij
betrokken om lokale inbedding te verzorgen.
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In de hierna volgende tabel worden de bovenstaande participatie-gremia gekoppeld worden aan hun
doelen, producten waarop participatie betrekking heeft met bijbehorende prestatievelden en mogelijke
communicatiemiddelen. Uiteraard kan dit overzicht in de loop der tijd door nieuwe inzichten worden
aangevuld. De grijs gearceerde cellen zijn overlegvormen die nog niet bestaan.
Aggregatieniveau
Georganiseerde
instellingen
Stuurgroep
woonservicezones

Wijkontwikkelingsoverleg Paladijn,
Politie, Woningbelang

OCO

Nog geen Wmo
Adviescommissie
Aanbodzijde

Nog geen
georganiseerd
aanbodoverleg
seniorenbeleid
Platform jeugdbeleid

Netwerk
jeugdhulpverlening

Doel

Prestatievelden met
producten

Mogelijk
communicatiemiddel

Professionalisering van
projecten inzake leefbaarheid
en passende voorzieningen
door inbreng van vakkennis,
behoeften en juiste
inschatting van
uitvoeringsmogelijkheden.
Professionalisering van
projecten inzake leefbaarheid
en passende voorzieningen
door inbreng van vakkennis,
behoeften en juiste
inschatting van
uitvoeringsmogelijkheden.
Professionalisering van
projecten inzake leefbaarheid
en passende voorzieningen
door inbreng van vakkennis,
behoeften en juiste
inschatting van
uitvoeringsmogelijkheden.
Ontwikkelen/actualiseren en
volgen van de uitvoering van
het Wmo-meerjarenplan en
(tussen)evaluatie daarvan het
het ontwikkelen van het
deelbeleidsplan integraal
seniorenbeleid en
(tussen)evaluatie daarvan.
Actualiseren en volgen van de
uitvoering van het
seniorenbeleid.

PV 1 en 5, 6
Rapportages en concrete
realisatie
woonservicezones in
Geenhoven en Hoge
Akkers

Overleg met gemeente

PV 1 en 5, 6
Wijkontwikkelingsplannen die moeten
resulteren in
leefbare/levensvatbare
wijken

Overleg met gemeente

PV 5, 6
Vormgeving en
uitvoering van de
WOONvisie,
oorsponkelijk ook belast
met het seniorenbeleid.

Nieuwe invulling rol van
OCO.
Actiepunt 1

Alle prestatievelden

Opnemen in
Actiepunt 1.

PV 5:
Integraal seniorenbeleid

Opnemen in
Actiepunt 1.

Professionalisering van beleid
door inbreng van vakkennis,
behoeften en juiste
inschatting van
uitvoeringsmogelijkheden.
Bundeling van kennis rondom
casuistiek.

PV 2:
Integraal jeugdbeleid

Structureel overleg met
gemeente. Onduidelijke
rol. Actiepunt 2

PV 2:
Advies kwetsbare jeugd

Structureel overleg met
gemeente; wordt met de
komst van nieuwe
ontwikkelingen gewijzigd
qua werkwijze.
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Overleg jongeren op
straat
Mantelzorgwerkgroep

Zie deel I.

Bundeling van kennis rondom
(groeps)casuistiek.
Professionalisering van beleid
door inbreng van vakkennis,
behoeften en juiste
inschatting van
uitvoeringsmogelijkheden.
Zie deel I.

PV 2:
Advies kwetsbare jeugd
PV 4:
Integraal
mantelzorgbeleid

Structureel overleg met
gemeente.
Structureel overleg met
gemeente.

PV4:
Integraal
vrijwilligersbeleid
PV 6:
Wmo Verordening
PV 7:
Beleid maatschappelijke
opvang.

Zie deel I.

Zie deel I.

Zie deel I.

(Regionale)
Overleggroep met
Neos, Leger des Heils,
Sint Annaklooster.
Lokaal:
woonoverlastteam
(Regionale)
Overleggroep met
GGzE, NovadicKentron, GGD, AMW
Dommelregio,
Woningbouwverenigingen, huisartsen,
politie en de Boei.
(Regionale)
Overleggroep met
Novadic-Kentron.
Lokaal met
woonoverlastteam,
GGD, Politie, Paladijn.
Nog geen
georganiseerd
aanbodoverleg lokaal
loket.

Professionalisering van beleid
door inbreng van vakkennis,
behoeften en juiste
inschatting van
uitvoeringsmogelijkheden.
Professionalisering van beleid
door inbreng van vakkennis,
behoeften en juiste
inschatting van
uitvoeringsmogelijkheden.

PV 8:
Beleid Openbare
Geestelijke
Gezondheidszorg

Regionale afspraken/
Lokale adviesgesprekken

Professionalisering van beleid
door inbreng van vakkennis,
behoeften en juiste
inschatting van
uitvoeringsmogelijkheden.

PV 9:
Beleid verslavingszorg

Regionale afspraken /
Lokale adviesgesprekken

Inbreng vanuit diverse
bestaande loketten om te
komen tot een geïntegreerd
geheel.

PV 3:
Het afstemmen en
verbeteren van de diverse
loketten en wellicht
toegroeien naar één loket.
PV 5:
Integraal
gehandicaptenbeleid

Nog vormgeven (ad hoc).
Actiepunt 3

Nog geen
georganiseerd
aanbodoverleg
integraal
gehandicaptenbeleid
Nog geen
georganiseerd platform
wonen

Actualiseren en volgen van de PV 5, 6
uitvoering van de
Vormgeving en
WOONvisie
uitvoering van de
WOONvisie

Zie deel I.
Regionale afspraken /
Lokale adviesgesprekken

Vormgeven op moment
van start beleidsevaluatie
of nieuwe
beleidsontwikkeling
(ad hoc).
Actiepunt 4
Actiepunt 5

6. Gewenste situatie
De huidige situatie biedt al veel mogelijkheden als het gaat om participatie. Per prestatieveld is
hiervoor aangegeven welke instellingen betrokken worden bij de invulling van de prestatievelden. Ook
is duidelijk gemaakt welke gremia nog ontbreken of waarvan de status onbekend is. Gewenst is dat
deze ontbrekende gremia worden ingesteld op de genoemde momenten.
Zie ook de actiepunten onder hoofdstuk 5.
Notitie Wmo-participatie aanbodzijde Valkenswaard, augustus 2008

9

De gewenste situatie is dat de genoemde gremia bij de invulling van het betreffende prestatieveld
betrokken zullen worden, zodanig dat er sprake is van gerichte advisering tot in bepaalde situaties
coproductie.
De instellingen die te maken hebben met de uitvoering van het beleid worden betrokken in de
beleidsvoorbereiding / vorming.
Dit alles met als belangrijkste doelen:
- uitvoerbaarheid en betaalbaarheid;
- volledigheid en correctheid;
- draagvlak.
6.1 Nadere vormgeving van de gewenste situatie
Bij de nadere vormgeving van de gewenste situatie wordt hierna ingegaan op de hiervoor genoemde
actiepunten 1 tot en met 5.
Actiepunt 1:

Verheldering rol van platform jeugdbeleid

Naam overleg:
Platform jeugdbeleid
Inhoud overleg:
Ontwikkeling van integraal jeugdbeleid en (tussen)evaluatie.
Samenstelling:
Voorzitterschap: onafhankelijk
De samenstelling is als volgt: Maatschappelijk werk Dommelregio, Paladijn, GGD, Zuidzorg,
JPP/Bureau Jeugdzorg, Halt, Were Di, Schoolbesturen, MEE en Politie. Een delegatie van de
jongerenraad Valkenswaard kan indien gewenst aanwezig zijn om voeling te houden. De jongerenraad
wordt in ieder geval geïnformeerd door middel van toezending van de vergaderstukken. Het is
mogelijk om afhankelijk van de agenda met een wisselende samenstelling te werken.
Rol/taak:
Op beleidsniveau (integraal jeugdbeleid) (on)gevraagd adviseren en functioneren als klankbord (trede
3). Tevens worden de relaties onderhouden, verbindingen gelegd en nieuwe ontwikkelingen
gesignaleerd. Waar nodig vindt afstemming plaats met de jongerenraad Valkenswaard als
vertegenwoordiging van de doelgroep.
Vergaderfrequentie:
Jaarlijks vindt een voortgangsbespreking plaats over de stand van zaken van de beleidsuitvoering.
Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd over de uitvoering van
beleidsonderdelen.
Het overleg vindt verder vier keer per jaar (incl. voortgangsbespreking) plaats op aanvraag van de
gemeente of deelnemers.
Actiepunt 2: Opzet georganiseerd aanbodoverleg geïntegreerd lokaal loket (ad hoc)
Naam overleg:
Overleg geïntegreerd lokaal loket
Inhoud overleg:
Afstemming bestaande loketten op elkaar met als idee het creëren van één loket.
Samenstelling:
Voorzitterschap: gemeente
In het overleg zijn in ieder geval de bibliotheek, Paladijn, MEE en gemeente vertegenwoordigd.
Wellicht uitbreiden met woningcorporaties, maatschappelijk werk Dommelregio, zorginstellingen etc.
Rol/taak:
Het in kaart brengen van de bestaande loketten en hun functies.
Nagaan:
- hoe te komen tot een geïntegreerd lokaal loket;
- welke procedurele consequenties dit heeft (doorverwijzing / informatieverstrekking etc);
- of dit eventuele fysieke consequenties heeft.
Hier betreft het coproductie (trede 4)
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Waar nodig vindt afstemming plaats met cliënten van het loket.
Vergaderfrequentie:
Tijdens de opzet van het lokaal loket frequent overleg. Na vorming van lokaal loket kan dit overleg
worden opgeheven tot een volgende ronde.
Actiepunt 3: Opzet georganiseerd aanbodoverleg integraal gehandicaptenbeleid (ad hoc)
Naam overleg:
Aanbodoverleg integraal gehandicaptenbeleid
Inhoud overleg:
De ontwikkeling van het integraal gehandicaptenbeleid en de (tussen)evaluatie.
Samenstelling:
Voorzitterschap: gemeente
MEE, Paladijn, Lunetzorg, Biezenrijt, de Boei, GGz, Valkenhof, Zuidzorg.
Rol/taak:
Op beleidsniveau (integraal gehandicaptenbeleid) input leveren, adviseren en functioneren als
klankbord (trede 3, eventueel 4). Waar nodig vindt afstemming plaats met het platform
gehandicaptenbeleid, de vertegenwoordigers van de doelgroep.
Vergaderfrequentie:
Tijdens nieuwe beleidsvorming vindt overleg plaats. Na beleidsvorming kan overleg worden
opgeheven tot een volgende beleidsvormingsronde. Afhankelijk van behoefte kan dit overleggremium
gelijk worden geschakeld met de werkwijze die wordt gevolgd bij het platform jeugdbeleid.
Actiepunt 4: Invoering platform Wonen
Naam overleg:
Platform Wonen.
Inhoud overleg:
Ontwikkeling/actualisatie van de WOONvisie en de (tussen)evaluatie.
Samenstelling:
Voorzitterschap: gemeente.
Hierin moeten in ieder geval de volgende instellingen vertegenwoordigd zijn: de woningcorporaties,
Valkenhof, Lunetzorg, MEE aangevuld met makelaars en op afroep de GGzE en overige instellingen
die incidenteel betrokken moeten worden.
Rol/taak:
Op beleidsniveau (WOONvisie) adviseren en functioneren als klankbord (trede 3).
Tevens worden relaties onderhouden, verbindingen gelegd, nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd.
Waar nodig vindt afstemming plaats met een vertegenwoordiging van de doelgroep
(huurders/bewoners).
Vergaderfrequentie:
Jaarlijks vindt een voortgangsbespreking plaats over de stand van zaken van de beleidsuitvoering.
Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd over de uitvoering van
beleidsonderdelen.
Het overleg vindt verder ad hoc plaats op aanvraag van de gemeente of deelnemers.
Actiepunt 5: Nieuwe functie OCO: van OCO naar WAA
Naam overleg:
Wmo-Adviescommissie aanbodzijde (WAA)
Inhoud overleg:
Ontwikkelen/actualiseren en volgen van de uitvoering van het Wmo-meerjarenplan en
(tussen)evaluatie daarvan. Vanuit de nieuwe Wmo-Adviescommissie aanbodzijde wordt een delegatie
gevraagd om het ontwikkelen van het deelbeleidsplan integraal seniorenbeleid en (tussen)evaluatie
mee vorm te geven.
Samenstelling:
Voorzitterschap: gemeente
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Deelnemers zijn alle delegaties van instellingen die deelnemen aan de OCO. Deze groep wordt
uitgebreid met Lunetzorg en de GGzE (evt. op afroep). De delegatie van het seniorenbelang wordt
door de gemeente ‘gehoord’ in het periodieke bestuurlijk en ambtelijk overleg met seniorenbelang.
Rol/taak:
Op beleidsniveau (Wmo-meerjarenplan en integraal seniorenbeleid) adviseren en functioneren als
klankbord (trede 3).
Tevens worden relaties onderhouden, verbindingen gelegd, nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd.
Waar nodig vindt afstemming plaats met een vertegenwoordiging van de doelgroep (de Wmo
Adviescommissie vraagzijde).
Het advies is niet bindend. Wel krijgt de WAA een toelichting als het advies niet wordt overgenomen.
Een delegatie denkt mee met het integraal seniorenbeleid. Zij functioneren afhankelijk van hetgeen
nodig is op trede 3, advies en 4, coproductie.
Vergaderfrequentie:
Jaarlijks vindt een voortgangsbespreking plaats over de stand van zaken van de beleidsuitvoering
(Wmo-meerjarenplan). Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd over de
uitvoering van de diverse beleidsonderdelen.
Het overleg vindt verder ad hoc plaats op aanvraag van de gemeente of deelnemers.
Bij de totstandkoming van het integraal seniorenbeleid wordt met een delegatie mogelijk frequenter
overleg gevoerd.
6.2 De positie van de WAA
De WAA heeft geen hiërarchische functie ten opzichte van een ander instellingsoverleg. De WAA
buigt zich over alle prestatievelden van de Wmo, ieder vanuit het eigen instellingsperspectief.
De leden dienen echter wel in staat te zijn boven de diverse instellingsbelangen te staan en ‘over de
schutting’ van de diverse prestatievelden heen te kijken. De WAA overlegt, indien nodig, eens per jaar
en verder naar behoefte met de Wmo Adviescommissie Vraagzijde.
6.3 Meerwaarde WAA
De WAA dient een groep mensen te zijn dat al het beleid dat voortkomt uit het Wmo-meerjarenplan in
haar samenhang kan wegen.
Deze meerwaarde is met name te vinden in de volgende aspecten:
a. uitvoerbaarheid
b. bewaking van balans en samenhang tussen de prestatievelden
c. tegenstrijdigheden / obstakels / dubbel werk signaleren tussen de diverse
prestatievelden
d. versterken van (deel)beleid door ‘kruisbestuiving’
e. vernieuwende en creatieve impulsen geven aan (deel)beleid
f. adviseren vanuit kennis van en affiniteit met de Wmo
6.4 Doelstelling van de WAA
De WAA is een groep mensen die er op innovatieve, creatieve, opbouwende en inspirerende wijze
voor zorgdraagt dat het Wmo-beleid in balans blijft en voldoende samenhang kent vanuit
instellingsperspectief door middel van advisering aan het college.
7. Evaluatie van de WAA
De meerwaarde van de WAA wordt na de periode van twee jaar geëvalueerd. Op basis van de
evaluatie dient besloten te worden of de WAA gecontinueerd, bijgesteld of opgeheven moet worden
Dit gebeurt aan de hand van de hierna genoemde prestatie-indicatoren. Actiepunt 6
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8. Prestatie-indicatoren
Het blijft een lastig punt om ‘harde’ prestatie-indicatoren te formuleren. Toch kan er bij de evaluatie
zeker getoetst worden of de bedoeling van deze notitie in praktijk benaderd/behaald wordt. De
antwoorden op de onderstaande vragen, bieden informatie om te komen tot conclusies inzake
noodzakelijke bijstelling, opheffing of handhaving van de bestaande situatie.
1) Heeft de WAA minimaal 1 keer per jaar vergaderd ?
2) Was de opkomst van de voorzitter en leden optimaal ?
4) Zijn er vanuit deze WAA-vergaderingen bruikbare adviezen (aanvullend/vernieuwend/verbindend)
uitgebracht aan het college inzake het Wmo-meerjarenplan en het integraal seniorenbeleid ?
5) Heeft de WAA-voorzitter en leden gevoel van meerwaarde voor de Valkenswaardse samenleving ?
6) Heeft de WAA voldoende informatie aangereikt gekregen vanuit de gemeente ?
7) Heeft de WAA, indien relevant, contact gehad met de WAV ?
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9. Actiepunten in tabel

STATUS/
PLANNING

FINANCIEN
n.v.t.

BO&O
BO&O

n.v.t.
n.v.t.

5
6

8+11 Nieuwe functie OCO (WAA)
13
Evaluatie WAA

BO&O
BO&O

2011
20082009
2009
20102011

2

INHOUD
ACTIEPUNT

Uitgevoerd
2008

1

BLZ.

Publiekszaken,
kennisteam
BO&O

3
4

8+10 Hernieuwde invulling van rol/taak platform jeugdbeleid. Dit is inmiddels in
praktijk uitgevoerd.
10+ Opzetten aanbodoverleg geïntegreerd lokaal loket (één loket)
11
9+11 Opzetten aanbodoverleg integraal gehandicaptenbeleid (ad hoc)
9+11 Opzetten platform Wonen

ACTIEPUNT

INITIATIEFNEMER

In dit hoofdstuk worden de actiepunten uit het voorgaande hoofdstuk nogmaals gepresenteerd, zij het nu voor de overzichtelijkheid in tabelvorm.
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Bijlage 1

Overzicht van overlegvormen met bijbehorende ambtenaren / portefeuillehouder.
Stuurgroep woonservicezones

Wijkcoördinator centrum

Wijkontwikkelingsoverleg

De wijkcoördinatoren

Wmo Adviescommissie Aanbodzijde (OCO
gaat hierin op)

Afdelingshoofd Beleid, Ontwikkeling & Ondersteuning, Beleidsmedewerker BO&O,
Portefeuillehouder

Overleg integraal seniorenbeleid
.
Integraal gehandicaptenbeleid

Beleidsmedewerker B&S

Platform jeugdbeleid

Kennisteam

Netwerk jeugdhulpverlening

Leerplichtambtenaar (wordt opgeheven in 2008)

Overleg jongeren op straat

Ambtenaar integrale veiligheid

Mantelzorgwerkgroep

Kennisteam

Woonoverlastteam

Ambtenaar integrale veiligheid

Regionale overlegvormen OGGZ

Wmo-ambtenaar B&S

Regionale overleggroep verslavingszorg

Wmo-ambtenaar B&S / Ambtenaar integrale veiligheid

Aanbodoverleg lokaal loket

B&S

Aanbodoverleg platform wonen

Beleidsmedewerker BO&O (Beleid & Strategie + Ruimtelijke Ordening)
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