Betreft: Jaarverslag 2014
De Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan
voor de gemeente. Zij bekijkt kritisch het beleid en de maatregelen die nodig zijn
om ervoor te zorgen, dat iedere Amsterdammer volwaardig mee kan doen in de
maatschappij. De adviesraad geeft hiertoe gevraagd en ongevraagd advies aan
het college van burgemeester en wethouders. Deze adviezen gaan over alles wat
samenhangt met de beleidsformulering en de uitvoering van de Wmo, maar
vooral ook over hoe de gemeente voor de kwetsbaarste burgers de
mogelijkheden kan bevorderen. De Wmo-Adviesraad bestaat uit vrijwilligers.
De leden van de Wmo-Adviesraad zijn geïnteresseerde inwoners van de
gemeente Amsterdam of zijn actief als vrijwilliger bij een Amsterdamse
belangenorganisatie t.a.v. de Wmo. De leden hebben kennis van en/of zijn
ervaringsdeskundige op de diverse gebieden van de Wmo. Zij hebben zitting op
persoonlijke titel en verrichten hun werkzaamheden zonder last of ruggespraak.

Inleiding
In het verkiezingsjaar 2014 heeft Amsterdam een nieuw college gekregen. De
Wmo-Adviesraad heeft ook nu, zoals ieder jaar, overleg gevoerd met de
verantwoordelijke wethouder. In dit overleg hebben wij hem belangrijke
aandachtspunten t.a.v. de uitvoering van de Wmo voorgelegd.
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Amsterdam officieel de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken die van de AWBZ zijn
overgegaan naar de Wmo. De gemeente neemt deze taken over en krijgt
tegelijkertijd minder geld om deze taken uit te voeren. Het was een grote
uitdaging voor de gemeente alle regelingen, verordeningen, nieuwe werkwijzen
e.d., tijdig klaar te hebben. De grote tijdsdruk waaronder de voorbereidingen
voor de transities tot stand moesten komen, heeft ook consequenties gehad voor
de werkzaamheden van de Wmo-Adviesraad. Toch hebben wij kans gezien de
meeste stukken kritisch te bekijken, te checken bij onze achterban en ze van een
advies of reactie te voorzien.

Werkzaamheden in 2014
De Wmo-Adviesraad kwam 21 maal bijeen, waarvan 12 maal met ambtenaren
van de dienst WZS (nu OJZ) die hun voorstellen kwamen toelichten, waarop we
een eerste commentaar konden geven. De andere vergaderingen werden besteed
aan het samenstellen van onze adviezen en reacties, die voorbereid werden in
kleine groepen.
In het kader van de verdere professionalisering van de Wmo-Adviesraad werden
het afgelopen jaar ook al in een vroeg stadium reacties gegeven op conceptbeleidsplannen, verordeningen en beleidsregels voor 2015. Deze reacties hebben
er toe geleid dat plannen tijdig aangepast konden worden. Voor onze adviesen en
reactie: zie bijlage 1.
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Leden van de Wmo-Adviesraad zijn bij verschillende bijeenkomsten geweest,
georganiseerd door de gemeente en/of belangenorganisaties ten einde op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het veld. Voor een niet geheel volledig
overzicht zie bijlage 2.

Deskundigheidsbevordering
In 2014 hebben wij 3 themamiddagen georganiseerd. De onderwerpen waren:
Dagbesteding, ‘Wat is Welzijn’ en de GGZ. Daarnaast hebben we 2
hei(mid)dagen georganiseerd waar we onze rol en werkwijze kritisch onder de
loep hebben genomen.

Samenwerking
Met vertegenwoordigers van Wmo-adviesraden in de stadsdelen en Diemen is 5
keer vergaderd. Er werd informatie uitgewisseld en input vanuit de wijken
verzameld voor onze adviezen en reacties. Met name de professionele en
informele wijkzorg was een terugkerend thema.
Daarnaast zijn er contacten gelegd met de clïentenraad van de DWI (binnenkort
opgaand in de Participatieraad) en het Jeugdplatform in oprichting.
Verder werd veel samengewerkt met Cliëntenbelang Amsterdam en andere
belangenbehartigers in Amsterdam. De positie van huisartsen en wijkverpleging
alsmede de fysieke en sociale toegankelijkheid, waren daarbij regelmatig
onderwerp van gesprek.

Ondersteuning
Voor onze contacten met de gemeentelijke diensten en om onze vergaderingen
met de ambtenaren van de verschillende aandachtsgebieden mede voor te
bereiden, staat ons een zgn. contactambtenaar ter beschikking. Halverwege
2014 is ons een nieuwe contactambtenaar toegewezen.
Volgens afspraak met de gemeente faciliteerde Cliëntenbelang Amsterdam ons
met ruimte, catering en gemiddeld 8 uur per week inhoudelijke en secretariële
ondersteuning.

Samenstelling van de raad
De Wmo-adviesraad bestaat uit maximaal 15 leden. Begin 2014 verlieten om
diverse redenen zes leden de raad. Er werd een sollicitatiecommissie gevormd,
die in april zes nieuwe aspirantleden presenteerde. Vijf daarvan werden per 1
augustus formeel door B & W benoemd. Om in de toekomst de continuïteit van
de adviesraad te waarborgen is er in overleg met de gemeente een rooster van
aftreden opgesteld.
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Samenstelling Stedelijke Wmo-adviesraad per 31-12-2014
Mw. Miriam Fritschy
Mw. Titia van Grol
Mw. Jutta Zimmermann
Mw. Greetje Luif
Dhr. Sakir Arikan
Mw. Nicolette Besemer
Mw. Ellen van den Bogert
Mw. Ada Bolder
Dhr. Marc Degen
Mw. Mirjam van Dootingh
Mw. Cor van Drongelen
Dhr. Gerard Kosters
Mw. Hanneke Ritmeester

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter

Vanuit Cliëntenbelang Amsterdam: Fatima Ouariachi (beleidsondersteuning) en
Patricia Ellert (secretariële ondersteuning)
Contactambtenaar vanuit WZS: Eerst Riemke Voskuil, daarna Norbert Klaversma

Amsterdam, december 2014
Greetje Luif,
Vice-voorzitter
Titia van Grol,
Secretaris
Jutta Zimmermann,
Penningmeester
Vastgesteld in vergadering d.d. 19.2.2015
Het financieel jaarverslag 2014 is apart vastgesteld.
Bijlage 1: Overzicht Adviezen en Reacties
Bijlage 2: Onvolledig overzicht van bezochte bijeenkomsten
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Bijlage 1: Overzichtslijst Adviezen en Reacties
Advies of reactie

Datum

Reactie Gemeente

Eerste fase
uitvoeringsbesluiten
Amsterdamse
Zorg:Noodzaak voorop

09-01-2014

13-01-2014: Karin
Boudewijns, Adviseur
innovatie gemeentelijk
zorgstelsel WZS

Communicatie naar burgers
over startgebieden Wijkzorg

24-01-2014

24-02-2014: Wethouder Eric
van der Burg

Nota Met Zorg Wonen

31-03-2014

07-05-2014: Wethouders
Freek Ossel en Eric van der
Burg

Reactie op de reactie van de 12-06-2014
wethouder m.b.t nota Met
Zorg Wonen
Eigen bijdragenbeleid Wmo
2015

12-06-2014

Reactie op de
meerkostenregeling en
vergoedingen

31-07-2014

Reactie op Uitgangspunten
contracteren Hulp bij het
Huishouden 2015 en 2016

04-08-2014

Evaluatie pilots
wijkzorgteams

05-08-2014

18-09-2014: Wethouder Eric
van der Burg (ambt. Carla
Henkens)

Nieuwe regeling
tegemoetkoming
meerkosten voor de
financiële ondersteuning
chronisch zieke
Amsterdammers en
Amsterdammers met een
beperking

19-08-2014

November 2014, Wethouder
Eric van der Burg (ambt.
Marcel Luirink)

Reactie op de
Subsidieregeling
Maatschappelijke
dienstverlening WMO 2015

21-08-2014
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Wmo verordening 2015

28-08-2014
via inspraakreactieformulier

Nota van Beantwoording.
Antwoorden van het college
van B&W op de
inspraakreacties.
oktober 2014

Verordening Zorg voor de
jeugd in Amsterdam 2015

28-08-2014
Via inspraakreactieformulier

Nota van Beantwoording.
Antwoorden van het college
van B&W op de
inspraakreacties.
oktober 2014

Reactie op de “Nota
afspraken
basisvoorzieningen Wmo,
Participatie en Jeugd in de
stadsdelen 2015-2016

04-09-2014

Inkoopdocument WMO 2015 29-09-2014
Ambulante ondersteuning,
Dagbesteding en
Kortdurend verblijf
Reactie op het concept
MJBP
(Meerjarenbeleidsplan)

13-10-2014

Reactie op de ‘Nadere
regels en beleidsregels voor
de Wmo-verordening 2015’

14-11-2014

Reactie op de ‘Nadere
regels voor de verordening
Zorg voor de Jeugd’

14-11-2014

Vervanging hulpmiddelen
Naar aanleiding van brieven
van de gemeente

25-11-2014

Cliëntenparticipatie 3D’s:
scenario 4

28-11-2014
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Bijlage 2: Bijeenkomsten
(onvolledig overzicht)
Bijeenkomst

Kader

WMO plein

Jaarbeurs Utrecht, voor geïnteresseerden

Conferentie samenredzaamheid in
Gaasperdam

Buurthuis Holendrecht, Leden in het
startgebied of geïnteresseerden

Overleg met WMO raden uit de stadsdelen Cliëntenbelang; 2 vaste afgevaardigden
Bespreken WMO verordening

Cliëntenbelang, voor alle leden die kunnen

Klankbordgroep cliëntparticipatie 3D's

Congrescentrum, 1 Wmo-Adviesraad
afvaardiging

Workshop Levensvragen

1e helmerstraat, voor geïnteresseerden

Kunst van het oversteken

1 afvaardiging

Symposium kwetsbare burgers door MEE

Planetarium Zuidoost, voor
geïnteresseerden

Kennismaking groot MO overleg

Cliëntenbelang 2 Wmo afgevaardigden

ALV WMO koepel

Delft 1 afgevaardigde namens Amsterdam

Wmo Ambassadeurs

Cliëntenbelang GGZ en MO

Workshop informele zorg voor clienten
van GGZ

Cliëntenbelang voor geïnteresseerden

Wijkgericht werken in de huishoudelijke
hulp

WZS 1 afgevaardigde Wmo raad.

een overleg van WZS met een vertegen- locatie WZS, Jodenbreestraat, 1
woordiging van het Groot MO overleg over afgevaardigde namens de Wmo-raad
het tarief eigen bijdrage van de
nachtopvang
Clientparticipatie klankbordbijeenkomst
AMHK

Jodenbreestraat 25, 1 afgevaardigde
namens de Wmo raad

Inkoop HbH

Weesperstraat

Modelverordening WMO, Aandacht voor
Iedereen

Amsterdam

symposium "Bewegen en vallen bij
ouderen "

VU, voor deelnemers

Terugkoppeling clientervaringen VU
onderzoek Wijkzorg

Clientenbelang

Beleid beïnvloeden bij de transitie AWBZ
– Wmo

Clientenbelang

Symposium Odensehuis

Kabouterhuis, Amsteldijk

Samen optrekken bij Hbh

WZS, genodigden

Ledenbijeenkomst Koepel Wmo-raden

Bussum

Dag voor de Jeugd

Westergasfabriek

Communicatie conferentie transities

Concern Congres Centrum van de
gemeente Amsterdam, Weesperstraat 113
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Bijlage 2: Bijeenkomsten
(onvolledig overzicht)
Bijeenkomst Zorg Verandert
Voor Wmo-raden
Clientenparticipatie 3 D's

Concern Congres Centrum van de
gemeente Amsterdam, Weesperstraat 113

Feest platform Mantelzorg

Stay Okay, Timorplein 21,
Geïnteresseerden

ALV Koepel Wmo-raden en Hannie van
Leeuwenlezing

1 afgevaardigde namens de Wmo raad

Expertmeeting toegankelijkheid festivals
en evenementen
Ouderen en Armoede

Cliëntenbelang, Muiderkerk,
geïnteresseerden

HbH aanbieders

Concern Congres Centrum van de
gemeente Amsterdam, Weesperstraat 113
zaal 4

Evaluatie pilot samenredzaamheid

Zorgcentrum Nellestein

PvE Europese aanbesteding
woningaanpassingen

WZS

Wijkzorg themabijeenkomst

Bij Clientenbelang, door Onze Hoop, voor
geïnteresseerden

Informatiemiddag wijkzorg West

Koperen Knoop Van Limburgstirumstraat
119

Versterken zorg en informele inzet

Gemeente bij Jam Workspace
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