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ONDERWERP

Jaarverslag Wmo-adviesraad Vlissingen 2017
Geachte heer/mevrouw,
Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over het jaarverslag 2017 van de
Wmo-adviesraad Vlissingen. Het college heeft hier onlangs kennis van genomen. Wat later
dan in voorgaande jaren, mede als gevolg van de verkiezingen, de coalitievorming en de
portefeuilleverdeling.
Het jaarverslag geeft een beeld van de door de leden van de Wmo-adviesraad verrichtte
werkzaamheden in 2017.
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.
De samenwerking met de gemeente in 2017 werd door de Wmo-adviesraad in 2017 als zeer
intensief en soms stroef ervaren. Door de beëindiging van Walcheren voor Elkaar moesten de
Walcherse adviesraden en de ambtenaren weer een nieuwe weg ontdekken met betrekking tot
elkaar vinden en de, waar mogelijk, gezamenlijke advisering.
Het jaarverslag heeft als ondertitel ‘Porthos, de pentekening en het klantproces’. De ondertitel
dekt niet geheel de lading van de werkzaamheden van de Wmo-adviesraad, omdat er ook nog
zeven gevraagde of ongevraagde adviezen gegeven zijn over andere onderwerpen, zoals
toegankelijkheid van de evenementen, onafhankelijke cliëntondersteuning, toegankelijkheid bij
verkiezingen en de kadernotitie gezondheidsbeleid 2018-2021.
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Voorwoord
In dit "jaarverslag 2017" leggen wij verantwoording af aan het college van B&W
en de inwoners van de gemeente Vlissingen over onze werkzaamheden van het
afgelopen jaar.
Het jaarverslag geeft een beeld waar de Wmo-adviesraad Vissingen zich het
afgelopen jaar mee heeft bezig gehouden en laat zien welke adviezen er in 2017
aan het college van B&W van de gemeente Vlissingen zijn uitgebracht.
De samenwerking tussen de gemeente Vlissingen en de Wmo-adviesraad was
weer zeer intensief in 2017. Doordat in 2016 het samenwerkingsverband
"Walcheren voor Elkaar" (het samenwerkingsverband waar in de gemeenten op
Walcheren gezamenlijk Walchers beleid voorbereiden) beëindigd werd, liep de
samenwerking hier en daar wat stroef. Diverse keren werd de Wmo-adviesraad
te laat bij het beleid betrokken en moest de raad onder grote tijdsdruk een
advies afgeven. Ook bij Walchers beleidvorming ging het hier en daar mis dit
kwam mede doordat "Walcheren voor Elkaar" beëindigd was en de
netwerkorganisatie die daar voor in de plaats kwam nog ingebed moest worden
in de organisatie binnen de Walcherse gemeenten. Mede hierdoor kwam de
samenwerking met de andere Wmo-raden op Walcheren onder druk te staan,
omdat ieder adviesraad nu door ambtenaren uit de eigen gemeenten over beleid
geïnformeerd werd, was het soms moeilijker en ingewikkelder om elkaar te
vinden.
2017 was ook het jaar van Porthos, op 20 februari 2017 nam de gemeenteraad
van Middelburg een motie aan waarin de gemeenteraad de functie van Porthos
herziet naar een centraal informatiepunt voor inwoners van Middelburg en hun
zorgverleners over zorg in het kader van Jeugdhulpverlening en Wmo, en voorts
naar administratiekantoor voor de gemeentelijke taken bij Wmo en Jeugdzorg.
De Middelburgse raad koos voor stoppen met het huidige Porthos en gaat
opnieuw beginnen met het opbouwen van een zorgloket, al dan niet samen met
de andere Walcherse gemeenten.
In 2016 was duidelijk geworden door diverse rapporten, dat Porthos op vele
punten verbetering behoefde. In 2017 zou Porthos daarom een dóórontwikkeling
ondergaan waarbij de uitkomsten van de diverse rapporten toegepast zouden
worden, de Walcherse gemeenten zouden hier gezamenlijk mee aan de gang
gaan. Echter door de motie die de Middelburgse raad in februari aannam kwam
de Walcherse samenwerking onder grote druk te staan. De gemeenteraad van
Vlissingen en Veere waren verbijsterd over de ontwikkeling in de gemeenteraad
van Middelburg. Het vertrouwen in elkaar was hierdoor enigszins verstoord. Met
als gevolg dat iedere gemeenteraad op Walcheren zijn eigen koers ging varen.
Zo nam de gemeenteraad van Vlissingen in juli 2017 het collegevoorstel "de
toekomstige positionering Porthos "aan. Waarin men zich in Vlissingen de
komende periode wil oriënteren op een aantal scenario's waarbij de toegang

lokaal (frontoffice) georganiseerd is en de achterkant (backoffice) Vlissings of
samen met andere gemeenten. De gemeenteraad van Veere besloot in juli 2017
om Porthos door te ontwikkelen. Zo wilden de drie Walcherse gemeentenraden
eigenlijk allemaal een andere richting uit.
In september 2017 werd er in de Vlissingse gemeenteraad een motie
aangenomen met een verzoek aan het college om gezamenlijk met Veere en
Middelburg de pentekening te evalueren en door te ontwikkelen. De
praktijkervaring moet meegenomen worden en de inwoner centraal gesteld
worden. Het verzoek is om nog in 2017 in de drie gemeenten een breed
gedragen proces voorstel te doen om Porthos gezamenlijk op te pakken en door
te ontwikkelen.
Het procesvoorstel "de inwoner centraal" zal als de 3 Walcherse gemeenteraden
akkoord gaan, het eerste halfjaar van 2018 in beslag nemen, voor de zomer
moet dan duidelijk zijn wat er met Porthos gaat gebeuren.
De Wmo-adviesraad heeft zich op het standpunt gesteld en heeft dat in een
advies ook uitgedragen dat we uitgaan vanuit het cliëntperspectief: wat is het
beste voor de cliënt die een zorgvraag heeft. En dat we inzetten op een
dóórontwikkeling van Porthos en het uitvoeren van de pentekening zoals deze
ook in 2012 is aangenomen door alle Walcherse gemeenteraden.
Dit jaarverslag is in mei 2018 in onze maandelijkse vergadering besproken en
vastgesteld door de Wmo-adviesraad Vlissingen.
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1. Inleiding
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is sinds 1 januari 2007 van
kracht. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en
dat iedereen zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
De Wmo regelt dat mensen met een beperking (van welke aard dan ook)
ondersteuning kunnen krijgen. Het kan hierbij gaan om mensen met een fysieke
beperking, mensen met psychische problemen, ouderen en eenieder die op een
of andere wijze ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren
in de maatschappij/samenleving. Mensen kunnen met deze ondersteuning zolang
mogelijk zelfstandig blijven wonen. De gemeente bepaalt samen met de
hulpvragende burger wat daarvoor nodig is. De gemeente is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de Wmo.
Voor veel mensen is deelnemen aan de samenleving en zich inzetten voor
anderen een vanzelfsprekendheid. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Soms gaat
het om mensen die zelf de weg niet weten te vinden. Doel is om mensen toe te
rusten met vaardigheden en/of voorzieningen om maatschappelijk te
participeren.
Om een breed draagvlak bij de burgers te creëren stelt de Wet Wmo aan de
gemeente als eis, dat ze haar burgers betrekt bij het ontwikkelen van het Wmobeleid. De gemeente Vlissingen doet dit o.a. met het instellen van een Wmoadviesraad en het raadplegen van cliëntenraden.
Op grond van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente heeft de Wmoadviesraad de taak gevraagd en ongevraagd advies uit brengen aan het college
van burgemeester en wethouders over alle zaken die betrekking hebben op de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het werken op basis van deze
samenwerkingsovereenkomst voldoet aan de mogelijkheden om gevraagd en
ongevraagd advies uit te brengen. Naast het adviseren is het signaleren van
problemen bij burgers uit de doelgroepen (onze achterban), en dit doorgeven
aan het college een belangrijke taak.
Per 01-01-2015 is er een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in
werking getreden. In deze nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de
gevolgen van de decentralisatie van een aantal functies uit de AWBZ, als ook
gevolgen van de nieuwe Wet op de jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet
verwerkt. Grote delen van de zorg zijn dus de verantwoordelijkheid van de
gemeenten geworden, omdat de overheid vindt dat gemeenten dichter bij de
burgers staan en dus betere zorg kunnen leveren. De eigen mogelijkheden van
de burger (cliënt) en de mantelzorger zijn het uitgangspunt in de nieuwe Wmo.
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In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning gaat men uit van drie doelen:
•

Het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het
vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede
voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

•

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen
met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale
problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

•

Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang,
beschermd wonen en verslavingszorg vallen hieronder).

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en
voorkomen dat inwoners op ondersteuning zijn aangewezen.
De gemeenten moeten algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
bieden, die de zelfredzaamheid en participatie van de burgers(cliënten)
bevorderen en ondersteunen. Daarnaast moet een maatwerkvoorziening voor
(maatschappelijke) opvang geboden worden.
De algemene voorzieningen in de gemeente zijn in principe toegankelijk voor
iedereen, soms met een lichte toegangstoets. Algemene voorzieningen maken de
samenleving toegankelijker voor mensen met een beperking (inclusieve
samenleving). De algemene voorzieningen zijn voorliggend op
maatwerkvoorzieningen.
De maatwerkvoorziening is in de Wet een individuele voorziening. Deze is
redelijkerwijs een voorwaarde voor deelname van de burger aan de samenleving.
Voor maatwerkvoorzieningen geldt in veel gevallen een inkomensafhankelijke
eigen bijdrage.
De compensatieplicht in de huidige Wmo wordt vervangen door
resultaatverplichting. De gemeente en de burger hebben hierdoor meer ruimte
om te komen tot oplossingen die zijn toegespitst op individuele en lokale
omstandigheden.
Doordat deze nieuwe wet per 01-01-2015 is ingegaan wordt het jaar 2015 als
een overgangsjaar gezien, mede omdat veel regelingen nog in dit jaar een stuk
overlap hebben. Zo moesten in 2016 alle indicaties PGB opnieuw herzien worden
en eventueel worden aangepast.
Het doel van dit jaarverslag is de lezer te informeren over de verrichte
werkzaamheden van de Wmo-adviesraad Vlissingen. Het jaarverslag is
opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Allereerst volgt een overzicht van hoe
de organisatie in elkaar steekt. Daarna volgt een overzicht van de gevraagde en
ongevraagde adviezen. In dit overzicht is een korte omschrijving te lezen van het
advies met daarbij de huidige stand van zaken, daarna volgt de financiële
verantwoording. Ter afsluiting volgen een aantal slotopmerkingen.
2

2. Organisatie
De Wmo-adviesraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en veertien leden.
Adviezen worden door werkgroepen voorbereid en in de maandelijkse vergaderingen
van de adviesraad besproken en vastgesteld. Adviezen worden door de hele Wmoadviesraad onderschreven. De Wmo-adviesraad wordt ondersteund door een
beleidsmedewerker van de gemeente en een notulist.
Dit jaar heeft de Wmo-adviesraad een aantal wijzigingen in de samenstelling
doorgemaakt. In 2017 hebben 5 leden de adviesraad verlaten, waarvan 4 leden
vanwege beëindiging van hun zittingsduur. Om te zorgen voor continuïteit in de
adviesraad is er daarom reeds al in november 2016 een vacature voor nieuwe
leden geplaatst. Naar aanleiding van deze vacature hebben we in december
2016, 6 kandidaten geselecteerd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie
in de 2e week van januari 2017. Uit deze selectie zijn 4 kandidaten voorgedragen
aan de adviesraad om zitting te nemen in de raad. Deze kandidaten zullen een
proefperiode meedraaien waarna zij door het college benoemt zullen worden. In
juni 2017 is er opnieuw een vacature geplaatst in de Faam en op de website van
de gemeente Vlissingen voor nieuwe leden, in september 2017 heeft de
sollicitatiecommissie met 6 kandidaten een gesprek gehad. Uit deze selectie zijn
3 kandidaten voorgedragen aan de adviesraad om zitting te nemen in de raad.
Na een proefperiode zullen zij voorgedragen worden ter benoeming aan het
college.
De vergaderingen zijn (indien mogelijk) gedeeltelijk openbaar. De openbare agenda
wordt gepubliceerd in de weekkrant "De Faam" op de informatiepagina van de
gemeente Vlissingen: "De Blauw geruite kiel". Er is een mogelijkheid om in te
spreken over het onderwerp dat in het openbare gedeelte van de vergadering
behandeld wordt. Gezien het veelal vertrouwelijk karakter van de te behandelen
stukken wordt een gedeelte van de vergadering in beslotenheid behandeld. In
december 2017 heeft de adviesraad in haar vergadering besloten om in het eerste
half jaar van 2018 proef te draaien met een vast openbaar gedeelte in het laatste
half uur van onze vergadering. Hiertoe is besloten, om zoveel mogelijk signalen uit
de samenleving te krijgen en in contact te komen met de burgers van Vlissingen.
Aan de hand van het jaarplan Sociaal Domein van de drie Walcherse gemeenten
wordt getracht enerzijds zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wat er vanuit
de samenleving op ons afkomt. Anderzijds stellen we ons kaders waarbinnen we
zaken proberen meer inhoudelijk uit te diepen. Daar tussen zit een
spanningsveld dat niet altijd alles aan de orde kan komen, tegenover tijdsdruk
en kwaliteit. Tevens geven we als blijkt dat de uitvoering van gemaakte
afspraken in de gemeente(n) niet goed lopen en we dus problemen signaleren in
de maatschappij, gevraagd en ongevraagde adviezen. Indien nodig proberen we
deze problemen bij te sturen.
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De Wmo-adviesraad
•

Is proactief

•

Volgt de ontwikkelingen

•

Ontwikkelt zich

•

Heeft een positieve kijk op de samenleving

•

Baseert zich op feiten

•

Denkt out of the box

•

Gaat de dialoog aan met de burger en de wethouder

•

Voert een inhoudelijke discussie

•

Maakt keuzes en motiveert deze

•

Werkt Walchers samen

•

Volgt het beleid van de gemeente kritisch

•

Adviseert het college

De Wmo-adviesraad heeft hierbij aandacht voor iedereen, is een meerwaarde
voor de burger, stelt een zelfredzame (eventueel gecompenseerde) burger tot
doel en heeft een wettelijke status.
De Wmo-adviesraad heeft in het verslagjaar elf keer vergaderd. De wethouder
met Wmo in zijn portefeuille is 2 keer bij een vergadering aanwezig geweest en
is daarbij ingegaan op het Wmo-beleid.
Het jaar 2017 heeft voornamelijk in het teken gestaan van Porthos zowel
bedrijfsmatig als op de uitvoering en de verordening en beleidsregels Wmo &
Jeugdhulp.
Nadat in 2016 er diverse rapporten uitgebracht zijn over de Walcherse
samenwerking en het functioneren van Porthos, bleek uit deze rapporten dat er
nog veel te verbeteren viel. Met name Porthos lag onder vuur. Duidelijk werd dat
Porthos een dóórontwikkeling moest doormaken om beter te kunnen
functioneren. Er vanuit gaande dat dit Walchers zou gebeuren, kwam de
gemeente raad van Middelburg tot verbijstering van velen met een motie om
Porthos tot een informatiepunt te maken en de toegang tot zorg anders vorm te
geven, deze meer bij de zorgverleners neer te leggen.
In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016, heeft de
hoogste rechter bepaald dat de huishoudelijke hulp een prestatie is die onder de
Wmo 2015 valt. Dit betekent dus dat de huishoudelijke hulp niet als Algemeen
4

Gebruikelijk kan worden aangemerkt, maar als Algemene voorziening of als
maatwerkvoorziening moet worden aangeboden. Door deze uitspraak moesten
de verordening en de beleidsregels Wmo & Jeugdhulp van de Walcherse
gemeenten daar waar nodig aangepast worden. Vanwege de aanpassing
(huishoudelijke hulp) zijn meteen de gehele verordening en de daarbij
behorende beleidsregels Wmo & jeugdhulp tegen het licht gehouden en daar
waar nodig aangepast. Dit is een langdurig en intensief proces geweest, waarbij
de adviesraden en de Walcherse gemeenten het lang niet altijd met elkaar eens
waren, maar met het eindresultaat kunnen de Walcherse adviesraden
instemmen.
Bij de agenda van de Wmo-adviesraden is zoveel mogelijk de planning van de
drie Walcherse gemeenten aangehouden, en zijn dus de decentralisaties gevolgd
die de verantwoordelijkheid verlegt voor het sociaal domein van de overheid
naar de gemeenten.
De Walcherse adviesraden hebben 4 keer per jaar samen een overleg met de
contactambtenaren van de drie Walcherse gemeenten, waarin zij de lopende
zaken bespreken en toekomstige zaken voorbereiden.
Op Walchers niveau schuiven de voorzitters en secretarissen iedere drie
maanden aan bij het Wmo-overleg van de wethouders (bestuurlijk overleg).
Tijdens deze bijeenkomsten praten de drie Walcherse gemeenten over specifieke
Wmo-onderwerpen.
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3. Uitgebrachte Adviezen
De Wmo-adviesraad heeft als belangrijkste taak de gemeente gevraagd en
ongevraagd te adviseren over het beleid met betrekking tot de Wmo. Deze
adviezen worden tijdens de maandelijkse vergadering van de Wmo-adviesraad
vastgesteld. De gemeente houdt altijd rekening met een advies van de Wmoadviesraad gevraagd óf ongevraagd. Tevens worden de adviezen meegenomen in
de besluitvorming van de betreffende beleidsnota en/of project etc. Ook worden
de adviezen nadat ze aan het college zijn aangeboden geplaatst op de website
van de Wmo-adviesraad en toegevoegd aan de raadstukken bij het betreffende
onderwerp van de gemeenteraad.
In 2017 heeft de Wmo-adviesraad Vlissingen de samenwerking met de Wmoadviesraad Middelburg en Veere voortgezet. De adviesraden hebben samen weer
diverse gezamenlijke adviezen gegeven. Dit vanwege het feit dat het Wmobeleid, ook voor een groot deel Walchers wordt ontwikkeld.
De Wmo-adviesraad werkt proactief. Dit betekent dat wij al vanaf het begin van
een traject/proces samen met de gemeente meedenken over zaken met
betrekking tot de Wmo, in plaats van dat wij achteraf een gevraagd of
ongevraagd advies geven. Als het proces goed verloopt, is ons advies al in het
beleid verwerkt. Dit betekent niet dat wij geen adviezen meer geven, maar dat
de meeste adviezen die we geven voortkomen uit signalen (ongevraagde
adviezen) die wij uit de maatschappij ontvangen en volgend zijn op de
actualiteit. Samen met de andere adviesraden op Walcheren proberen we dan
met een gezamenlijk advies deze signalen of actualiteit bij de colleges onder de
aandacht te brengen.
De gemeenten werden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en
inkomen, zorg voor langdurig zieken en ouderen, passend onderwijs en preventie
en aanpak van huiselijk geweld. De gemeenten kregen dus meer
verantwoordelijkheid in het sociale domein met daarbovenop ook nog een
korting op het budget.
Het jaar 2017 is het tweede jaar na het overgangsjaar 2015. In 2015 traden de
transities van de decentralisaties in werking, met een gedeeltelijke overlap met
andere regelingen die pas in dit jaar aflopen. De uitdaging voor de gemeenten
was dan ook om deze transities zo goed mogelijk te doen plaatsvinden met een
korting op het budget, en deze zo goed mogelijk voor de burgers te organiseren.
De uitdaging voor de Walcherse Wmo-adviesraden was om deze uitvoering zo
goed als mogelijk te volgen en vanuit het standpunt van de burgers (onze
achterban), de gemeenten zo goed als mogelijk te adviseren om te zorgen dat de
zorg binnen de Walcherse gemeenten goed geregeld en goed uitgevoerd wordt.
Onderstaand is een overzicht te vinden van de gevraagde en ongevraagde
adviezen die door de Wmo-adviesraad in 2017 zijn uitgebracht. Per advies is ter
illustratie, een korte samenvatting te vinden, met daarbij een korte
6

samenvatting van het antwoord van het college. Alle adviezen zijn, in volledige
versie, te vinden op de website van de Wmo-adviesraad.
3.1

Gevraagd

advies 17-03

Betreffende

het voorstel van

HET COLLEGE VAN VLISSINGEN VOOR DEELNAME AAN HET
JEUGDCULTUURFONDS ZEELAND.

Naar aanleiding van de evaluatie van het Walcherse armoedebeleid hebben de
Walcherse Wmo-adviesraden de colleges een gevraagd advies doen toekomen op
14 november 2016 met als kenmerk 12-26.
In dit advies doen wij onder andere het verzoek aan de colleges van Veere en
Vlissingen om naast deelname aan het jeugdsportfonds ook deel te nemen aan
het jeugdcultuurfonds Zeeland(de gemeente Middelburg neemt hier al aan deel).
Het stemt ons tot vreugde dat het college van Vlissingen gehoor heeft gegeven
aan dit verzoek en een B&W nota heeft opgesteld om de raad voor te stellen te
besluiten tot deelname aan het jeugdcultuurfonds Zeeland.
De Wmo-adviesraad kan dan ook niet anders dan van harte instemmen met deze
B&W nota en het daaraan verbonden raadsvoorstel, zodat kinderen tussen de 4
en 18 jaar met financieel minder draagkrachtige ouders kansen krijgen om actief
deel te nemen aan culturele activiteiten.

De gemeente heeft in haar beantwoording op dit advies aangegeven dat:
Wij zijn verheugd dat u positief adviseert over deelname aan het
Jeugdcultuurfonds Zeeland en wij hopen dat vele kinderen in onze gemeente
hiervan gebruik zullen maken.

3.2

Gevraagd

advies 17-04

Gevraagd

advies

Een

TOEGANKELIJK EVENEMENT VLISSINGEN
Het gevraagd advies is gegeven naar aanleiding van de nota een toegankelijk
evenement waarin de gemeente Vlissingen samen met de Wmo-adviesraad
richtlijnen heeft opgesteld zodat alle evenementen toegankelijk zijn voor
iedereen. Deze richtlijnen zijn opgesteld naar aanleiding van de ratificatie van
het "Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap". Bij het
organiseren van evenementen moet de organisator deze richtlijnen toepassen,
zodat iedereen uit de samenleving deze evenementen kan bezoeken en
meemaken.
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In het gevraagde advies over deze nota geven wij aan blij te zijn met deze
richtlijnen en gaan we er van uit dat dit een goede bijdrage levert aan een nog
betere toegankelijkheid van openbare evenementen in de gemeente Vlissingen.
Wij kunnen dan ook niet anders doen dan van harte instemmen met de concept
richtlijnen toegankelijk evenement.

De gemeente hebben in hun beantwoording op dit advies aangegeven dat:
Het college geeft aan verheugd te zijn met de constructieve wijze waarop de
adviesraad en de gemeente heeft samengewerkt in dit proces en dat deze
richtlijnen ervoor zullen zorgen dat alle evenementen welke georganiseerd
worden in de gemeente Vlissingen toegankelijk zullen zijn voor iedereen.

3.3

Gevraagd

advies 17-05

Gevraagd Advies "verordening

EN BELEIDSREGELS WMO & JEUGDHULP 2017"(GEZAMENLIJK ADVIES
Walcherse Wmo-raden) met extra bijlage met kanttekening.

Naar aanleiding van enkele uitspraken van de Centrale raad van Beroep waarin
deze heeft aangegeven dat de kern van de verordening maatwerk moet zijn en
dat de huishoudelijke hulp ook onder de Wmo verordening valt, hebben de
gemeenten op Walcheren de verordening Wmo en Jeugdhulp en de daarop
gebaseerde beleidsregels moeten bijstellen.
Een afvaardiging van de Wmo-adviesraden Veere, Middelburg en Vlissingen heeft
samen met een ambtelijke afvaardiging van de Walcherse gemeenten de
verordening en de daarbij behorende beleidsregels intensief doorgenomen en
besproken.
Naar aanleiding van de gevormde concept verordening en beleidsregels Wmo en
Jeugdhulp 2017 geven wij een gevraagd advies. In dit advies geven wij aan het
overleg inzake de verordening en de beleidsregels (welke enkele weken in beslag
heeft genomen) als zeer zinvol te hebben ervaren. En we geven aan dat we er
van uitgaan dat het belangrijkste uitgangspunt bij de uitvoering van het beleid
zal zijn: "dat een cliënt een maatwerkvoorziening krijgt en dat de
maatwerkvoorziening Zorg in natura (ZIN) en het persoonsgebonden budget
(PGB) gelijkwaardige alternatieven zijn. Uitgaande van dit uitgangspunt kunnen
we instemmen met de concept verordening.
Bij dit gezamenlijk Walchers advies heeft de Wmo-adviesraad Vlissingen
(Middelburg en Veere doen dit niet) nog een kanttekening geplaatst. Deze
kanttekening ging met name over artikel 10 van de verordening en de
beleidsregels, waarin de hoogte van de PGB-tarieven wordt vastgesteld op 80%
van het tarief van de overeenkomstige producten in ZIN. De Wmo-adviesraad
8

Vlissingen geeft aan hier niet
overeenkomstig de wet is.

in

mee te

kunnen

gaan

daar dit

niet

De gemeenten hebben in hun beantwoording op dit advies aangegeven
dat:
Het college is verheugd met de constructieve wijze waarop adviesraden en
gemeenten hebben samengewerkt in dit proces.
U heeft aangegeven, dat u nog een kanttekening heeft bij het advies. De
adviesraden van Veere en Middelburg hebben u overigens niet gevolgd in
deze kanttekening. In deze kanttekening geeft u aan, dat artikel 10 lid 2
van zowel de verordening als de beleidsregels in strijd is met de wet. U
verzoekt het college om nog eens nadrukkelijk naar dit artikel te kijken en
te toetsen aan de wet. Dat hebben wij gedaan. Besloten is om artikel 10
lid 2 in zowel de verordening als de beleidsregels Wmo & Jeugdhulp van
de gemeente Vlissingen te schrappen. De gemeente geeft hier verder bij
aan dat dit artikel niet in strijd is met de wet, maar is niet volgens het
systeem van de wet. Eeen PGB moet immers altijd toereikend zijn. In het
algemene artikel 8 van de verordening staan naar de mening van het
college voldoende criteria op basis waarvan de hoogte van het tarief kan
worden bepaald. Dit artikel biedt ruimte voor maatwerk, zoals de wet dat
bedoelt en zoals door de jurisprudentie wordt bevestigd. De
verbijzondering, zoals opgenomen in artikel 10 lid 2, kan derhalve worden
geschrapt.

3.4 Gevraagd advies 17-15 GEVRAAGD ADVIES NAAR
AANLEIDING VAN DE EVALUATIE "BELEID EN PROCES
EN TAAKAFSPRAKEN ONAFHANKELIJKE
CLIENTONDERSTEUNING"OP WALCHEREN (gezamenlijk
advies

Walcherse Wmo-raden)

Dit is een gevraagd gezamenlijk advies van de Walcherse Wmo-raden. Dit advies
is gegeven naar aanleiding van de conceptnotitie "beleid en proces- en
taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren".

In dit advies geven wij aan dat:
Taalgebruik en begripsbepaling eenduidig moeten zijn, men meer aandacht moet
besteden aan de "menselijke factor" er een goede communicatie vanuit de
gemeenten naar "hulpvrager/inwoner" moet zijn, dat de wet regelmatig getoetst
wordt in de aanpassing van het concept beleid, dat de rechten van personen met
een handicap een duidelijk gegrond onderdeel zijn van dit concept beleid,
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kernwaarde van cliëntondersteuning een onafhankelijk karakter heeft, dat taken
op elkaar worden afgestemd, een gezamenlijk scholings- en bijscholingsbeleid
Vrijwillige Burger Adviseurs (VBA'S) voor alle drie de gemeenten te realiseren en
dat de visie aangaande onafhankelijke cliëntondersteuning voldoende
organisatorisch gewaarborgd zal worden met een praktische uitvoering en een
open structuur , waardoor het vertouwen van de hulpvrager/inwoner in zijn of
haar gemeente zal groeien.
Verder geven we aan dat we zeer te spreken zijn over de manier van werken en
de aanpak in de overlegvormen over dit concept beleid en dat we graag
betrokken willen blijven in de advisering over het te ontwikkelen beleid inzake
onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren

De gemeenten hebben in hun beantwoording op dit advies aangegeven dat:
De gemeente dankt ons voor het advies over de onafhankelijke
cliëntondersteuning op Walcheren. Bij de conceptnotitie "Beleid en proces- en
taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren" zijn diverse
leden van uw adviesraad betrokken geweest.
Het door ons gegeven advies heeft geen aanleiding gegeven om de notitie aan te
passen. Wel neemt de gemeente ons advies mee bij de uitvoering. Ten aanzien
van de cursus voor Vrijwillige Burgeradviseur, deelt de gemeente mee, dat de
stichting ROAT opdracht krijgt om de coördinatie hiervan op zich te nemen. De
gemeente verwacht dat de scholing van de Vrijwillige Burgeradviseurs voor de
zomervakantie van 2018 kan starten.

3.5 GEVRAAGD ADVIES 17-17 GEVRAAGD ADVIES OP HET COLLEGE
voorstel

"Toekomstige

positionering

Porthos".

Naar aanleiding van het raadsvoorstel "Toekomstige herpositionering Porthos"en
het collegebesluit t.a.v. een wijziging in de samenwerking Walcheren voor elkaar,
om in deze samenwerking te komen tot een nieuw samenwerkingsmodel: een
samenwerkingsnetwerk in het sociaal domein, geven wij het college een
gevraagd advies.
In dit advies geven wij aan dat wij kennis hebben genomen van alle rapporten
KplusV,
BMC
en
het
gezamenlijk
rapport
van
de
rekenkamers
Middelburg/Vlissingen. De Wmo-adviesraad Vlissingen is van mening dat deze
rapporten geschreven zijn vanuit beleidsmatig en financieel kader vanuit de
positie van de Walcherse gemeenten. De Wmo-adviesraad Vlissingen wil dit alles
bezien vanuit het klantperspectief: wat is het beste voor de zorgvrager oftewel
de inwoners van Walcheren die zorg nodig hebben van de gemeenten omdat ze
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die niet via andere mogelijkheden of hun netwerk kunnen oplossen. Dit is ook
het belangrijkste punt waar de pentekening vanuit gaat: de mens staat centraal.
Wij onderschrijven de visie van de rekenkamercommissie Middelburg/Vlissingen
dat de gemeenteraden hun kaderstellende en controlerende taken onvoldoende
hebben kunnen uitvoeren maar dat ze hier ook niet echt op hebben aangestuurd.
We adviseren het college en daarmee ook de gemeenteraad van Vlissingen om
er gezamenlijk met Middelburg en Veere uit te komen, de pentekening te volgen
zoals deze in 2012 is opgesteld en de diverse uitkomsten van de rapporten op te
volgen. We adviseren
niet om het front office van Porthos terug in de
gemeentelijke organisatie te halen omdat dit niet in het voordeel van de
cliënten/inwoners is.
Tenslotte geven we aan dat wij in alle notities/rapporten en in het voorliggende
raadsvoorstel de vraag missen: "hoe organiseren we voor alle Walcherse cliënten
zo goed mogelijke zorg en dienstverlening, waar de cliënten tevreden over zijn
en die effectief, kwalitatief goed en zo betaalbaar mogelijk (voor alle partijen) en
daarmee dus duurzaam werken/zijn".
In een kanttekening bij het advies geven we over het raadsbesluit welke aan het
raadsvoorstel is toegevoegd (B&W Besluit nr. 777235) en uit 12 punten bestaat,
per punt onze conclusie aan. Waarbij we alle punten weerleggen en de
kanttekening besluiten met het advies om namens alle inwoners van Walcheren
met elkaar te gaan praten, iedereen goed te informeren inclusief de
gemeenteraad en probeer er uit te komen met elkaar. Dat is voor iedereen de
beste en goedkoopste uitkomst.

De gemeente heeft in haar beantwoording op dit advies aangegeven dat:
Het advies is bij de raadstukken toegevoegd in juli 2017 toen de
gemeenteraad het collegevoorstel over de toekomstige positionering
Porthos behandelden.
Op 14 november 2017 heeft het college besloten om de motie "De inwoner
centraal" uit te voeren. Voorts heeft het college besloten om, met de
andere Walcherse gemeenten, de Pentekening te gaan evalueren en op
basis van deze evaluatie te komen tot een gezamenlijk voorstel over een
passende uitvoering van Wmo en Jeugd.
De Wmo-adviesraden worden bij het evalueren van de Penttekening
betrokken, zodat de gegeven adviezen besproken kunnen worden tijdens
dit proces.
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3.6 GEVRAAGD ADVIES 17-24 GEVRAAGD ADVIES BETREFFENDE DE
CONCEPT HERZIENING B&W NOTA NADERE UITVOERINGSREGELS
Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2018.

De uitvoeringsregels worden herzien, omdat in de praktijk bleek dat verfijning en
verbeteringen noodzakelijk waren.
In ons gevraagd advies geven wij aan, dat wij ons over het algemeen goed
kunnen vinden in deze concept herziening.
Alleen zijn wij verbaasd in de concept nota te lezen dat "op grond van de Wmoverordening heeft levering van de maatwerkvoorziening als Zorg in Natura (ZIN)
de voorkeur. De levering onder PGB is echter ook mogelijk. Deze tekst is op ons
verzoek in de verordening en beleidsregels Wmo & Jeugdzorg aangepast omdat
ZIN en PGB volgens de wet gelijk zijn.
Wij gaan er vanuit dat de tekst aangepast wordt zoals deze ook in de
verordening en beleidsregels wordt gebruikt : Uitgangspunt is dat een cliënt een
maatwerkvoorziening krijgt. De maatwerkvoorziening zorg in natura (ZIN) en het
persoonsgebonden budget (PGB) zijn gelijkwaardige alternatieven.
Ten slot stellen we nog een vraag aan het college: de nadere uitvoeringsregels
zijn na vaststelling verbonden aan de Walcherse Wmo verordening en aan de
beleidsregels. Echter ons wordt nu advies gevraagd betreffende deze nota voor
de gemeente Vlissingen, maar hoe verhoudt dit zich tot de 2 andere gemeenten
op Walcheren, namelijk Middelburg en Veere. Gaan zij ieder als gemeente op
zich een B&W nota herziene uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd
Wonen maken of wordt er toch Walchers samengewerkt?
Graag zouden wij een antwoord op deze vraag van u krijgen, daar het ons nu
niet helemaal duidelijk is hoe de besluitvorming in deze te werk gaat.

De gemeente heeft in haar beantwoording op dit advies aangegeven dat:
Op dit advies heeft het college nog geen antwoord gegeven, daar dit proces
nog lopende is en nog niet is afgerond.

3.7 Ongevraagd

advies

17-28 Ongevraagd

advies voor de

TOEGANKELIJKHEID BIJ VERKIEZINGEN EN VOOR NU IN HET
BIJZONDER DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 21 MAART

2018.
In dit ongevraagde advies wil de Wmo-adviesraad Vlissingen in het kader van het
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aandacht en
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inzet vragen om de toegankelijkheid bij de verkiezingen te waarborgen. Met
name willen we de aandacht vragen voor de eerst volgende verkiezingen, de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, zodat de gemeente in zijn
voorbereiding hiermee rekening kan houden waarbij de toegankelijkheid voor
alle inwoners gewaarborgd is.
Ter ondersteuning voegen we een bijlage met handreiking toe. Wanneer deze
handreiking wordt toegepast, zullen mensen met een beperking minder moeite
hebben bij het stemmen en hun voorbereiding daarop. Een van de belangrijkste
punten in deze handreiking is, dat het gemeentebestuur een plan opstelt voor
het realiseren van verbeteringen en dat deze verbeteringen op korte termijn
worden uitgevoerd.
Voor mensen die slechtziend of blind zijn en voor mensen met een verstandelijke
beperking kost het vaak meer moeite dan voor anderen om een stem uit te
brengen bij de verkiezingen. De toegankelijkheid van stemlokalen vraagt dan
ook uw aandacht.

De gemeente heeft in haar beantwoording op dit advies aangegeven dat:
Het college reageert zeer adequaat op ons ongevraagd advies. De
werkgroep van
onze adviesraad die zich hier mee bezig houdt,
ontvangt een uitnodiging voor een gesprek met de desbetreffende
ambtenaren die zich met de toegankelijkheid van de verkiezingen en
stemlokalen bezig houdt binnen de gemeente Vlissingen. De werkgroep en
de ambtenaren werken gezamenlijk aan de verbeteringen om de
toegankelijkheid voor alle inwoners te waarborgen.

3.8 Gevraagd

advies

17-32

gevraagd advies

Visie

op het

SPECIALISTISCH ZORGLANDSCHAP JEUGDHULP ZEELAND.
(GEZAMENLIJK GEVRAAGD ADVIES WALCHERSE WMO-RADEN)

In dit advies geven we aan dat de raden het verzoek om advies te geven evenals
het document visie op het specialistisch zorglandschap Jeugdhulp niet of veel te
laat hebben gekregen. Het gevolg is dat onze voorbereiding niet ideaal is
verlopen en dat ons advies ook later volgt dan de gevraagde datum.
We geven aan dat in dit visie document slechts de contouren zichtbaar zijn van
een landschap dat nog ontworpen en aangelegd moet worden. De visie zet aan
tot een proces dat als doel heeft kwalitatief goede specialistische jeugdzorg voor
de provincie Zeeland in de toekomst beschikbaar te maken.
Wij adviseren dat u aan de volgende punten meer aandacht besteedt, hetzij door
opname binnen de visie, hetzij deze in de route naar verdere concretisering van
de visie op te nemen.
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Graag zouden wij vanaf de voorkant meegenomen worden op weg naar de
concretisering van de visie, en daarmee op de hoogte te zijn van de
activiteiten die worden ondernomen en de daaropvolgende resultaten.
We adviseren gebruik te maken van de kennis en ervaringen van Porthos
en de werkstructuren en samenwerkingverbanden die waardevoi zijn
gebleken te gebruiken.
Samenhang jeugdzorg: van een vloeiend klantproces kan alleen sprake
zijn wanneer de jeugdhulp voldoende samenhang vertoont tussen het
voorliggend veld en de (niet) specialistische jeugdzorg, en de regie van de
cliënt centraal stelt. Het meenemen van de kwetsbare groep jongeren van
18 tot 23 jaar in de visie, zij worden nu niet benoemt.
Het voorliggend veld is van belang voor een gezond en goed opvoedingsen leefklimaat. Veel problemen bij kinderen kunnen binnen het eigen
leefklimaat worden gesignaleerd en opgelost. In dit kader kunnen wij in de
visie nergens het onderwijs vinden, met name in het voorliggend veld
kunnen zij een belangrijke inbreng hebben.
Wij adviseren het formeren van een jeugdteam dat indiceert en haar
expertise kan inzetten wanneer de ontwikkeling van het kind of zijn
veiligheid dat vraagt.
Duidelijke , flexibele regelgeving met ontschotting van zorg.

Als laatste punt geven wij aan maar tevens ook het belangrijkste punt dat: in
de visie wordt over cliënten (klant) gesproken in plaats van met de cliënten
gesproken. In dit kader adviseren wij dan ook om cliënten(raden) te
betrekken bij de ontwikkeling van de visie.
De gemeente heeft in haar beantwoording op dit advies aangegeven dat:
Het college heeft op 30 januari 2018 besloten om de aanbevelingen van
de Walcherse Wmo-adviesraden mee te nemen in de verdere uitwerking
van de visie. De gemeenteraad zal zich in haar adviesraad op 15 februari
2018 buigen over het Raadsvoorstel over dit onderwerp. Voorgesteld
wordt aan de raad om het college opdracht te geven de aanbevelingen van
de Walcherse Wmo-raden mee te nemen in de verdere uitwerking van
deze visie.

3.9 Gevraagd

advies

Gezondheidsbeleid
(gevraagd

17-35 Gevraagd advies "Kadernotitie
2018-2021 voor Walcheren".

advies van de

Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

EN DE WMO-ADVIESRAAD VLISSINGEN)

In dit gevraagde advies geven wij aan pas zeer laat in het traject geïnformeerd
te zijn over de nieuwe update kadernotitie gezondheidsbeleid 2018-2021. Wij
vragen dan ook om bij een volgende update eerder in het traject meegenomen
te worden. De Wmo-adviesraad Veere bleek in het traject al eerder geïnformeerd
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te zijn en al reeds een advies aan de gemeente Veere over deze herziene
kadernotitie gegeven te hebben.
In ons advies hebben we de algemene reactie van de Wmo- adviesraad Veere
waar we ons in kunnen vinden overgenomen (schuin gedrukt). Op navraag van
de adviesraden Vlissingen en Middelburg is op het laatste moment zijn de
bestaande budgettaire kaders zo goed als mogelijk toegevoegd aan de notitie,
helaas was dit voor de raden een te korte tijd om deze gezamenlijk te bespreken
en te toetsen op volledigheid.
Wij brengen een positief advies uit op basis van de volgende afspraken:
- Een volgende update beleidsplan van uit heel Walcheren van tevoren te
bespreken en bediscussiëren als aanzet voor een nieuwe update.
- Over een jaar de evaluatie ontwikkelingen beleid en realiteit gezamenlijk te
bespreken op basis van een ambtelijke notitie tijdig aangeboden aan de 3
adviesraden.
- Tevens willen we jaarlijks een analyse en rapportage tussen de inhoud van de
budgetten alsmede tussen vraag en aanbod.
- De uitkomsten kunnen leiden tot een voor te nemen aanpassing van het
regionaal zorgbeleid inhoud/budget inclusief een advies hierover van de
Walcherse adviesraden.

De gemeenten hebben in hun beantwoording op dit advies aangegeven
dat:
De Walcherse gemeenten geven aan dat ze onze adviezen op de
actualisatie van het Lokale Gezondheidsbeleid op Walcheren hebben
ontvangen. Ze geven aan dat de Walcherse adviesraden een positief
advies hebben gegeven op het gezondheidsbeleid. Ze geven ook aan dat
de Walcherse adviesraden een aantal aandachtspunten genoemd en
aangegeven hebben dat ze onvoldoende tijd en gelegeheid gehad hebben
om alle aspecten zorgvuldig te beoordelen. De gemeente geven aan dat zij
op advies van de bestuurders de nota opnieuw aan de Walcherse
adviesraden zullen voorleggen. Deze keer met voldoende tijd om op alle
onderdelen van het lokaal gezondheids- beleid ons advies uit te brengen.
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4. Financieel overzicht 2017
Declaraties leden

€ 15.986,58

Notuleren

€

1.036,20

Zaalhuur

€

962,00

Porto/Administratie

€

54,38

Deskundigheidsbevordering

€

1750,00

Diversen

€

345,00

Totaal uitgaven

€ 20.134,16

Totaal begroot 2017

€ 24.800,00
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5. Slotopmerkingen
2017 was mede door de ontwikkelingen in de Walcherse gemeenteraden over de
positie en het functioneren van Porthos een turbulent jaar. Er was grote
onzekerheid over de positie van Porthos voor zowel de burgers van de Walcherse
gemeenten als voor de werknemers van Porthos.
Na de Middelburgse motie in februari 2017, werd door de Middelburgse
gemeenteraad besloten om Porthos anders te gaan vormgeven, meer als
informatiepunt te laten functioneren en de zorgaanvraag meer bij de
zorgverleners te leggen, hierdoor ontstond er een barst in de Walcherse
samenwerking. De 3 Walcherse gemeenteraden kwamen als het ware tegenover
elkaar te staan i.p.v. naast elkaar. Na de ontstane situatie hebben de
gemeenteraden geprobeerd om nader tot elkaar te komen. Nadat in september
2017 in de gemeenteraad van Vlissingen de motie "De inwoner centraal" was
aangenomen is deze motie omgezet in een procesvoorstel over een gezamenlijke
evaluatie en dóórontwikkeling van de pentekening, welke in december 2017 aan
de Walcherse gemeenteraden is voorgelegd. De gemeenteraden van Walcheren
hebben ingestemd met dit procesvoorstel. In het eerste halfjaar van 2018 moet
duidelijk worden of de gemeenteraden van Veere, Middelburg en Vlissingen tot
een gezamenlijk voorstel kunnen komen over een passende wijze van de
uitvoering van Wmo en Jeugd.
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Lijst met afkortingen
Deze omvat een algemene lijst met afkortingen.
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BW: Beschermd wonen
CZW: College Zorg en Welzijn
CG-Raad: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
CJG: Centrum voor Jeugd en Gezin
CSO: Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties
GVVP: Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan
NBP: Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen
Pgb: Persoonsgebonden budget
POSO: Provinciaal Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties
SDW: Sociale Dienst Walcheren
SCW: Sociale Cliëntenraad Walcheren
SWGW: Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren
VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
WPM: Walchers Platform voor de Minima
WSW-raad: Wet Sociale Werkvoorziening raad
Zin: Zorg in Natura
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Overzicht leden Wmo-adviesraad
Voorzitter:
Dhr. F. van Ieperen
Secretaris:
Mw. I.D. de Bree - van der Willigen, Postbus 5015, 4380 KA Vlissingen
E-mail secretariaat Wmo-adviesraad Vlissingen:
wmoadviesraad@vlissingen.nl
Website:
http://www.vlissingen.nl/wmo-adviesraad
Leden:
Mw. E. van Ammers (namens het WPM)

(Wmo-raad verlaten op 01-08-2017)

Mw. I.D. de Bree - van der Willigen
Dhr. W.Broeke (namens het WPM)

(Wmo-raad verlaten op 01-08-2017)

Dhr. R.H.J. Daeter
Mw. J. Dorst
Mw. A.Duijndam
Dhr. L.G.P. de Groot.

(Wmo-raad verlaten op 01-08-2017)

Dhr. K. Hoogerheide
Dhr. H.W. Jansen
Mw. E.D. de Jonge (namens de SWGW).

(Wmo-raad verlaten op 01-08-2017)

Dhr. A.I. Klaver
Mw. M. Nastaly
Mw. J. Van Pelt
Dhr. G. Schalkx (namens de SWGW)
Mw. G. Zaadnoordijk - Edel

(Wmo-raad verlaten op 01-08-2017)
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To:
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"Floor Vermeulen" <FVermeulen@Vlissingen.nl>
1 Nov 2018 10:13:51+0100
"gemeente@vlissingen.nl" <gemeente@Vlissingen.nl>
FW: jaarverslag Wmo-adviesraad Vlissingen 2017
jaarverslag 2017 (def).pdf

inboeken
Met vriendelijke groet,
Floor Vermeulen
Griffier | Gemeenteraad Vlissingen
T 0118-487587 | FVermeulen@vlissingen.nl
vlissingen.nl I Twitter Facebook
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Paul Krugerstraat 1 | 4382 MA Vlissingen
Postbus 3000 | 4380 GV Vlissingen

Van: wmoadviesraad@vlissingen.nl
Verzonden: woensdag 31 oktober 2018 21:56
Aan: Floor Vermeulen <FVermeulen@Vlissingen.nl>
Onderwerp: jaarverslag Wmo-adviesraad Vlissingen 2017

Goedendag Floor,
In de bijlage het jaarverslag van de Wmo-adviesraad Vlissingen 2017. Dit verslag was al
reeds lang geleden gereed, echter door de verkiezingen en het lang vormen van het college
en daarna het zomerreces, is het jaarverslag pas op vrijdag 26 oktober j.l. in onze
vergadering aan wethouder Vader (en dus het college) aangeboden. Zou je het jaarverslag
door willen sturen naar alle gemeenteraadsleden.
Alvast dank daarvoor.
Groet, Inge

Met vriendelijke groet,
Mw I.D. de Bree- van der Willigen
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Secretaris Wmo-adviesraad Vlissingen
Postbus 5015
4380 KA Vlissingen
wmoadviesraad@vlissinqen.nl

