
WMO - RAAD VAN DE GEMEENTE ALB^WfeiVAARD 

Secretariaat: Rietdekker 23 
3171 HK Poortugaal. 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Albrandswaard, 
Postbus 1000, 
3160GARhoon. 

Poortugaal, 15 januari 2014 

Geacht College, 

Wij bieden u hierbij het jaarverslag 2013 aan. Door middel van dit verslag geven wij u een beeld 
van de diverse werkzaamheden die de Wmo-raad in het jaar 2013 heeft verricht. 

Vertrouwend u hiermede van naar genoegen te hebben geïnformeerd, verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 

WMO-Raad Albrandswaard 

Bijlage 1. 



WMO-Raad Albrandswaard 

Secretariaat: 
Rietdekker 23,3171 HK Poortugaal 

JAARVERSLAG 2013. 
In het jaar 2013 hadden onderstaande personen zitting in de WMO raad: 
De heer J.J. Baars voorzitter 
De heer N. Bom 
De heer W. van der Hei 
Mevrouw M. Kooijmans - Groenenboom 
Mevrouw C. Oosterbaan 
Mevrouw J.W. Polderman - Vollebregt secretaris 
De heer J. P. Schraverus penningmeester 

De WMO-Raad Albrandswaard heeft 7 maal vergaderd, te weten op: 10 januari, 14 februari; 
14 maart; 16 mei; 13 juni; 12 september; en 10 december 2013. 
De vergaderingen van 13/6 en 10/12 werden gehouden samen met het Cliëntenplatform. 
Beide raden hebben het afgelopen jaar intensief overleg gevoerd om tot samenwerking te 
komen. Dit plan is besproken met het College van B&W en de fractievoorzitters van de 
partijen die zitting hebben in de Gemeenteraad. Uit die gesprekken kwam naar voren dat alle 
partijen hier positief tegenover stonden. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat de WMO-
Raad samen met het Cliëntenplatform het college van B&W hebben geadviseerd beide raden 
samen te voegen tot een adviesraad. In haar december vergadering heeft de gemeenteraad 
hieraan instemming verleend. Dit betekent dat deze nieuwe raad m.i.v. 1 januari 2014 onder 
de naam Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard, verder zal gaan als adviesorgaan van 
het college van B&W. 

In dit verslagjaar heeft de Raad gevraagd en ongevraagd adviezen uitgebracht: 
31-•01-2013 Advies op Rapport Een schoon en leefbaar huis. 
15-•05-2013 Advies n.a.v. Concept WMO Beleidsplan. 
29--05-2013 Advies Beleidsregels Leerlingenvervoer. 
31-•05-2013 Advies Nieuwbouw Zorgcentrum Klepperwei 
07-•06-2013 Advies Uitgangspuntennota 2/9/ Decentralisatie AWBZ/WMO. 
15-•07-2013 Advies samenvoeging adviesraden Cliëntenplatform en WMO. 
08-•07-2013 Advies Uitgangspuntennota Decentralisatie Jeugdzorg BAR gemeenten. 
28-•12-2013 Advies plannen Stadsregio 
28--12-2013 Advies MJKJ Jeugdhulp 
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Regelmatig was er overleg met: Zorgbelang Zuid Holland; Stichting Welzijn Albrandswaard; 
de verantwoordelijke wethouder; de beleidsambtenaren en (de voorzitter van) het WWZ 
beraad. Input werd geleverd door de vertegenwoordigers van de ANBO; PCOB; het Platform 
Gehandicaptenbeleid Albrandswaard; het Cliëntenplatform en de Seniorenraad, na overleg 
met hun respectievelijke achterban. 

Door leden van de WMO-Raad, werden voorlichtingsbijeenkomsten en werkconferenties 
bijgewoond van o.a.: Tympaan; Zorgbelang Nederland. Tevens werd deelgenomen aan de : 
BAR conferenties mbt Decentralisatie AWBZ/WMO en diverse Themabijeenkomsten. 

Door WMO leden werd frequent deelgenomen aan de werkgroep WMO-vervoer en 
Leerlingenvervoer in de BAR gemeenten in het kader van de aanbesteding van het vervoer, 
tevens zijn beleidsregels voor het Leerlingenvervoer besproken alsmede de nieuwe 
Verordening Leerlingenvervoer. 

Vertegenwoordigers van de WMO raad bezochten ook bijeenkomsten voor mantelzorgers. 
Als de onderwerpen hierom vroegen werden ook de carrousels bezocht en werd er gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid in te spreken. 

Albrandswaard, 31 december 2013. 
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