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ONDERWERP

jaarverslag Wmo-adviesraad 2016

Geachte raadsleden,

Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over het jaarverslag 2016 van de 
Wmo-adviesraad Vlissingen. Het college heeft hier onlangs kennis van genomen.

Het jaarverslag geeft een beeld van de door de leden van de Wmo-adviesraad verrichtte 
werkzaamheden in 2016. 

De belangrijkste taak van de Wmo-adviesraad is de gemeente gevraagd en ongevraagd te 
adviseren over het beleid met betrekking tot de Wmo. De Wmo-adviesraad werkt proactief. 
Dit wil zeggen dan zij al vanaf het begin van een traject/proces samen met de gemeente 
meedenken over zaken met betrekking tot de Wmo. Door deze werkwijze worden adviezen, 
indien mogelijk, al direct meegenomen in het te ontwikkelen beleid. 

Het jaar 2016 heeft voornamelijk in het teken gestaan van Porthos (zowel bedrijfsmatig als 
op de uitvoering) en de Verordening en beleidsregels Wmo & Jeugdhulp. Er werd hierbij 
zoveel mogelijk samengewerkt met de adviesraden van Veere en Middelburg.

De samenwerking tussen de gemeente Vlissingen en de Wmo-adviesraad wordt als zeer 
intensief maar ook constructief beschouwd, ondanks dat gemeente en adviesraad het niet 
altijd met elkaar eens waren in 2016, dat als een hectische en turbulent jaar wordt 
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omschreven in het jaarverslag. Een aandachtspunt blijft het tijdig betrekken van de Wmo-
adviesraad bij het ontwikkelen van beleid. Naar aanleiding van meerdere signalen is een 
verbetertraject ingezet. De betrokkenheid van de Wmo-adviesraad wordt namelijk erg op 
prijs gesteld. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




