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Inleiding

Het jaar 2013 was een intensief jaar. 

Sinds 1 januari 2013 is de Stedelijke Wmo-adviesraad Amsterdam een officiële 
onafhankelijke stichting. Vanaf de eerste aanzet van de Wmo in 2004 vormde een 
groep vrijwilligers de zogenaamde Klankbordgroep. De leden kwamen uit de 
organisaties die in het huidige Cliëntenbelang Amsterdam (CBA) verenigd waren. 
Medewerkers van CBA ondersteunden en gaven sturing aan de Klankbordgroep, 
waardoor kwalitatief goed werk werd geleverd met adviezen over de inrichting van 
het Wmo-beleid door de gemeente Amsterdam. Niet alle, maar veel adviezen werden 
overgenomen. 
In 2009 zijn met de gemeente afspraken over de positie van de Klankbordgroep en 
de samenwerking met de gemeente gemaakt en op schrift gesteld. De 
Klanbordgroep was inmiddel omgedoopt tot Wmo-adviesraad. Dit alles nog in nauwe 
samenhang met CBA. 
Langzamerhand werd het belang van onafhankelijkheid duidelijker: de Wmo-
adviesraad werd door de buitenwacht nogal eens geïdentificeerd met CBA; bij 
sommige adviezen had de Wmo-adviesraad een andere mening dan CBA; en er 
ontstond de behoefte andere leden in de Wmo-adviesraad op te nemen dan alleen 
van de CBA-organisaties.
In 2011 en 2012 zijn intern en in gesprekken met de gemeente en met CBA de vorm 
en werkwijze van de raad vastgesteld. Er is een Stichtingsakte opgesteld en met de 
gemeente een Reglement vastgesteld en door alle partijen ondertekend. De officiële 
naam is Stedelijke Wmo-adviesraad Amsterdam.
Vooralsnog biedt CBA faciliteiten in de vorm van huisvesting, inhoudelijke en 
secretariële ondersteuning. In 2013 verliep dit tot volle tevredenheid.

Het regeringsbeleid van decentralisatie naar de gemeenten van de Zorg, het 
Jeugdbeleid en de Participatie heeft veel druk gezet op de inzet van alle 
betrokkenen: gemeente, belangenorganisaties en Stedelijke Wmo-adviesraad. De 
regering stelde invoeringsdata vast, maar een inhoudelijke visienota bereikte met 
veel vertraging de gemeenten. Hoewel door het parlement de wetsvoorstellen nog 
niet zijn behandeld of aangenomen is de gemeente voortvarend aan de slag gegaan 
om het nieuwe beleid vorm te geven. Dit heeft onder andere geleid tot het 
zogenoemde Koersbesluit, de basis voor het toekomstige beleid. De Stedelijke Wmo-
adviesraad heeft in de voorbereiding hiervan stevig meegedacht en de meeste 
inbreng van de raad is in de definitieve versie opgenomen. Wegens het ontbreken 
van wetgeving zijn er nog wel losse eindjes in het Koersbesluit, maar de gemeente 
bereidt de regelgeving voor de meeste onderdelen al met veel inzet voor. Hierbij 
wordt de Stedelijke Wmo-adviesraad zeer actief bij betrokken.
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Adviezen aan de gemeente
a. Gevraagd advies is uitgebracht over:

- Uitvoeringsplan gezamenlijk acties Wmo-basisvoorzieningen 
stadsdelen

- Bestuurscommissies 
- Proeftuinen Wijkzorg
- Eigen bijdragen

b. Ongevraagd advies is uitgebracht over:
- Toewijzing hulpmiddelen bij verhuizing naar een andere 

gemeente
- Betrouwbaarheid bestuur bij beleidswijzigingen en 

bezuinigingen
- Onderzoek respijtzorg RIGO-rapport

Vergaderingen
a. De Wmo-adviesraad heeft 15 interne vergaderingen gehouden, 

waarvan 3 specifiek over de interne organisatie
b. Met ambtenaren van WZS is 12 keer vergaderd
c. Daarnaast zijn er besprekingen geweest tussen een afvaardiging van 

de Wmo-adviesraad met ambtenaren van de gemeente ter 
voorbereiding van uit te brengen adviezen inzake de op handen zijnde 
decentralisaties (Wmo, Jeugdbeleid, Participatie). 

d. Er is verder met externe partijen overlegd, waaronder cliëntenraad 
Heliomare, Centrale Cliëntenraad van Cordaan en Achmea ZV.

Interne organisatie 

In 2013 zijn nieuwe leden met specifieke expertise in de raad op genomen. Enkele 
leden die vanaf het begin van de Klankbordgroep hadden deelgenomen zijn 
afgetreden.
Vanwege de veranderingen die er de komende jaren verwacht worden t.a.v. de WMO 
zijn er in 2013 een groot aantal bijeenkomsten geweest georganiseerd door 
cliëntenorganisaties of andere belanghebbenden. Deze zijn zoveel mogelijk 
bihgewoond door een vertegenwoordiging van de Wmo-Adviesraad. Ook zijn er 
diverse overlegmomenten geweest met individuele raadsleden die, vanuit hun kennis 
van en ervaring met het onderwerp, de raad vertegenwoordigden.

Samenwerking Wmo-platforms/adviesraden van de stadsdelen

Het samenwerkingsoverleg van voorzitters, c.q. vertegenwoordigers van de Wmo-
platforms/adviesraden van de stadsdelen en Diemen en van de stedelijk Wmo-
adviesraad heeft 5 keer vergaderd. 
Onderwerpen waren o.a. Agenda 22, de opheffing van de stadsdelen, de Proeftuinen 
Wijkzorg. 
Vanuit dit overleg is een brief uitgegaan naar de Wethouder Zorg om het belang van 
de betrokkenheid van de Wmo-platforms/adviesraden te benadrukken inzake de 
bestuurlijke veranderingen, de Proeftuinen Wijkzorg en de basisvoorzieningen van 
de Wmo. Er is geadviseerd in de nieuwe opzet van de stadsdelen de Wmo-
platforms/adviesraden te handhaven als “ogen en oren” van de uitvoering van het 
Wmo-beleid. 
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Samenstelling Stedelijke Wmo-adviesraad per 31-12-2013

Mw. Miriam Fritschy aspirant-lid per 20.6.2013
Dhr. Sakir Arikan
Mw. Nicolette Besemer
Mw. Ada Bolder
Mw. Vera Bondy aspirant-lid per 20.6.2013
Dhr. Paul Coumans aspirant-lid per 20.6.2013
Dhr. Marc Degen
Mw. Cor van Drongelen voorzitter tem 31.12.2013
Mw. Els Nicolas secretaries en lid tem 31.12.2013
Mw. Nancy Geijssen
Dhr. Jan Groen lid tem 31.12.2013
Mw. Marieke Klasing lid tem 31.12.2013
Mw. Titia van Grol                        aspirant-lid per 20.6.2013
Mw. Jutta Zimmermann penningmeester
Dhr. Ruud van Zuijlen

Amsterdam, december 2013
Cor van Drongelen,
Voorzitter

Els Nicolas,
Secretaris,

Jutta Zimmermann,
Penningmeester

Vastgesteld in vergadering d.d. 20.2.2014
Het financieel jaarverslag 2013 is apart vastgesteld.
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