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JAARVERSLAG 2010. 

In het jaar 2010, heeft de WMO-Raad Albrandswaard 8 maal vergaderd: 
te weten op: 14 januari; 11 februari; 11 maart; 10 juni; 8 juli; 9 september; 
14 oktober en 9 december. 

In dit verslagjaar heeft de Raad 5 adviezen uitgebracht: 
20-01-2010: Advies huishoudelijke hulp n.a.v. geconstateerde 

taalproblemen door personeel van de hulpaanbieders. 
20-01-2010: Advies Vervoer op maat n.a.v. geconstateerde problemen 

in de praktijk. 
14-03-2010: Advies verordening en besluit WMO n.a.v. het opstellen van 

een nieuwe verordening en de inmiddels verworven nieuwe 
inzichten (De Kanteling). 

01-05-2010: Advies aanbesteding hulpmiddelen, woningaanpassingen en 
trapliften. 

23-06-2010: Aanvullend advies WMO verordening n.a.v. afwijking op het 
advies van de WMO raad van 14-03-2010. 

Om uiteenlopende redenen hebben er een aantal mutaties in de samenstelling 
van de raad plaatsgevonden: afscheid werd genomen van: Albert Tromp 
(secretaris), Joan Bakker en Vera van Heijningen. Daarvoor in de plaats werden 
verwelkomd: Ger Wilhelm, Caroline Oosterbaan en Helma Otte - Beltman. 

Er vond regelmatig overleg plaats met: de gemeente; Zorgbelang Zuid Holland; 
de directeur en de voorzitter van Stichting Welzijn Albrandswaard; de 
verantwoordelijke wethouder; de beleidsambtenaren en het WWZ beraad. 



Input werd geleverd door de vertegenwoordigers van de ANBO; PCOB; het 
Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard; Clientenplatform en de 
Seniorenraad, na overleg met hun respectievelijke achterban. 

Door leden van de WMO-Raad, werden voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond 
van o.a.: Zorgbelang Nederland en diverse symposia op het terrein van De 
Kanteling. Medewerking werd verleend aan de voorbereidingen voor de 
aanbesteding Hulpmiddelen e.d. Tevens was men aanwezig bij de Dag van de 
Ouderen en werd mee gedebatteerd over mensen met een beperking. Ook werd 
deelgenomen aan een symposium ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 
de Stichting Welzijn Albrandswaard. : 
Als de onderwerpen hierom vroegen werden ook de carrousels bezocht en werd 
er gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken. 

In september werden een tweetal cursussen gevolgd, die door Tympaan i.s.m. 
het Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard werden georganiseerd. 

Verder was er regelmatig formeel en informeel overleg met de ambtenaar die is 
belast met WMO-zaken en de verantwoordelijke wethouder(s). 

Albrandswaard, 12 mei 2011. 
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