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Jaarverslag 2018 

 

Inleiding 

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 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 

(WMO), en vooral ook in hoeverre de uitvoering recht doet aan de behoeften en 

mogelijkheden van de kwetsbare groepen.  

De Wmo-Adviesraad bestaat uit vrijwilligers. De leden zijn geïnteresseerde inwoners van 

de gemeente Amsterdam, die kennis hebben van en/of ervaringsdeskundig zijn op de 

diverse gebieden van de Wmo. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en verrichten hun 

werkzaamheden zonder last of ruggenspraak. 

 

Beleid en advisering 

Op 1 januari 2015 werd de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning van 

kracht. De belangrijkste verandering was dat de gemeenten in plaats van de 

Rijksoverheid, zelf verantwoordelijk werden voor de ondersteuning, zorg en 

opvang van burgers die onvoldoende zelfredzaam zijn en/of onvoldoende in staat 

tot participatie. Er is door de gemeente nieuw, eigen beleid gemaakt en de regels  

ter uitvoering van dit beleid zijn vastgelegd in verschillende verordeningen. De 

rol van de Wmo-Adviesraad hierbij was om te adviseren over de uitgangspunten 

van het voorgenomen beleid en de verordeningen inclusief de Nadere Regels.  

 

In 2018 verschenen op diverse beleidsterreinen voortgangrapportages en evaluaties en 

het ingezette beleid werd verder toegespitst of aangepast. Ook zijn er opnieuw 

Bestuursrapportages uitgebracht.  

De daarin genoemde cijfers geven naar onze mening nog onvoldoende inzicht in het 

bereik van cliënten, de gevolgen van het beleid maatregelen en de cliënttevredenheid. 

De Wmo-Adviesraad heeft er daarom nogmaals op aangedrongen om in deze rapportage 

meer aandacht te besteden aan de inhoud, zoals hier boven beschreven. Een positief 

punt is dat de Bestuursrapportage over het eerste half jaar meer inzichtelijke informatie 

bevatte en duidelijker was dan voorheen. 

 

Indien we waarnamen dat beleid anders uitpakte dan gewenst of wanneer we hiaten of 

onrechtmatigheden ontdekten in de regelgeving, dan brachten we advies uit aan de 

wethouder. Dit gebeurde ook als de AR van mening was dat maatregelen negatieve 

gevolgen hebben voor gebruikers van de Wmo. Een voorbeeld hiervan is de 

veranderingen in het beleid rondom Hulp bij het Huishouden.  

 

De gemeente zette in 2017 enkele grote actieplannen in gang, te 

weten: Toegankelijkheid, Age Friendly City, Dementie, Eenzaamheid en het 

stedelijk LVB-programma. De voortgang van deze verschillende programma’s gaat niet 

altijd even voortvarend. Daarbij is t.a.v. eenzaamheid een andere weg ingeslagen. De AR 

kan hierop nog niet inhoudelijk reageren, maar volgt de ontwikkelingen kritisch. 
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De AR stelt met tevredenheid vast dat er meer en betere coördinatie plaatsvindt op het 

onderwerp toegankelijkheid, en dat een en ander leidt tot betere communicatie met de 

verantwoordelijke personen. 

 

Sommige programma’s overschrijden het beleidsterrein van de Wmo, 

maar hadden wel consequenties voor Wmo-gebruikers. Indien het werk- en 

inkomensbeleid of jeugdzorgbeleid betrof, konden we samenwerken met de 

Participatieraad en/of het Jeugdplatform. Wanneer het woon- of verkeersbeleid 

betrof dan was het ingewikkeld om gehoor te krijgen bij de desbetreffende 

beleidsmakers. Wel hebben we meer inzicht verkregen in het beleid omdat een nieuwe 

afspraak is dat er meer informatie met ons wordt gedeeld en dat de contactambtenaar 

daar samen met ons pro-actief op let. 

 

Werkzaamheden in 2018 

Belangrijkste onderwerpen  

Voor 2018 hebben we een vijftal thema’s vastgesteld, die dienen als speerpunten voor 

het jaar:  

- Evaluatie wijkzorg 

- Woonvormen voor specifieke doelgroepen:  

Hiermee bedoelen we de initiatieven van ouders (of anderen) om een woongroep te 

starten voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en daarbij tegen 

hindernissen met betrekking tot huisvesting en regelgeving aanlopen.  

- Dagbesteding voor bijzondere doelgroepen:  

Bijzondere groepen zijn groepen met beperkingen die heel goed zouden kunnen 

participeren, maar die niet passen in de huidige voorzieningen en waarvoor dus 

extra aandacht nodig is 

- Informele zorg: 

In het bijzonder de één-op-één-contacten in complexe situaties.  

- Gevolgen van en ontwikkelingen rond het OV bij de openstelling van de Noord-Zuid-

lijn: 

In de Wmo staan toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen centraal. 

Daarbij gaan algemene voorzieningen altijd vooraf aan maatwerkvoorzieningen. De 

nieuwe plannen van het GVB zijn met het bovenstaande ernstig in strijd.  

 

 

- Evaluatie Wijkzorg 

 

In 2018 is een bijeenkomst geweest waarin de voortgang van de ontwikkelingen in de 

wijkzorg is besproken. De informatie hierover riep nog veel vragen op, waarvan het al 

snel duidelijk werd dat deze nog niet beantwoord konden worden. Naar aanleiding 

daarvan heeft de AR een brief gestuurd aan de betreffende beleidsambtenaar. Hierin is 

een aantal vragen geformuleerd waarop we in 2019 antwoord verwachten te krijgen. De 

AR maakt zich vooral zorgen over de continuïteit van de zorg, de deskundigheid van de 

medewerkers, de rol van de cliëntondersteuner, de kwaliteit van de 

ondersteuningsplannen en de mogelijkheden die cliënten hebben om bezwaar te maken 

tegen besluiten. De AR blijft de ontwikkelingen op de voet volgen, en reageert zo nodig 

op signalen. 

 

- Woonvormen voor Specifieke Doelgroepen 

 

Dit onderwerp heeft zich in 2018 geconcentreerd op dagbesteding bijzondere 

doelgroepen, zoals in de speerpunten ook al aan bod komt. 

Wat betreft de ontwikkeling van de eigen woonvormen maken we gebruik van de 

informatie van externen en we zullen in 2019 bekijken op welke manier de AR hierbij 

betrokken blijft. 
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Na onze constatering dat bepaalde kwetsbare groepen in woonvoorzieningen nauwelijks 

of geen zinvolle dagbesteding hadden werd besloten tot een werkbezoek van ambtenaren 

(OJZ en WPI) aan deze woongroepen om de vraagstelling en casuïstiek verder de 

exploreren.  

Volgens de vertegenwoordigers van de gemeente liggen de problemen voornamelijk op 

het gebied van de uitvoeringspraktijk. Er wordt besloten dat OJZ en WPI een proefproject 

opzetten, waarbij wordt getracht tegemoet te komen aan de behoeften van deze cliënten 

en te willen voorzien in een zinvolle dagbesteding.  

Hierbij wordt niet in eerste instantie gekeken naar de regelgeving, maar wordt vooral 

gestreefd naar een zo ruim mogelijke toepassing van die regels, zodat het aanbod 

aansluit bij de behoefte van de cliënt.  

Naar aanleiding van de evaluatie van dit project is samen met betrokkenen overleg 

geweest met de gemeente. Dit heeft geleid tot een beleidsvoornemen dat in 2019 wordt 

voorgelegd aan de wethouder. De AR dringt er op aan dat er als vervolg een concreet 

uitvoeringsplan wordt opgesteld. 

 

-  Informele- en Mantelzorg 

 

Mede naar aanleiding van eerdere signalen hebben wij ook in 2018 meerdere malen onze 

zorg uitgesproken over de ontwikkelingen op dit terrein. Wij zijn van mening dat de 

informele zorg lang niet altijd kan voorzien in de behoeften van diverse doelgroepen en 

willen graag dat hier aandacht voor is. Professionele zorg (een-op-een contacten)is in 

onze ogen onmisbaar in verschillende situaties.  

Op het gebied van mantelzorgondersteuning stellen we vast dat er aandacht voor is en 

dat er ook financiering is voor verschillende initiatieven zoals logeervoorzieningen en 

respijtvoorziening. Professionele zorg blijft eindverantwoordelijk bij inzet mantelzorg en 

informele zorg, dit is in de praktijk niet altijd helder met alle gevolgen van dien. 

Het grote aantal mantelzorgers, inclusief de vele jonge mantelzorgers, en vooral de 

behoefte aan goede zorg, rechtvaardigt blijvende aandacht voor dit onderwerp. 

 

- Toegankelijkheid en Openbaar Vervoer 

 

Toegankelijkheid was ook dit jaar weer een belangrijk punt voor de Adviesraad. De 

gemeente gaf zichzelf de opdracht om te werken aan toegankelijkheid van de stad in het 

kader van het goedgekeurde VN-verdrag, dat in 2016 ook in de Gemeenteraad is 

vastgesteld, en de Wet Gelijke Behandeling. Dit betekende ons inziens ook dat de 

gemeente organisaties en ondernemers in Amsterdam zoveel mogelijk op de hoogte stelt 

van de verplichtingen die hieruit voortvloeien en dat ze de naleving er van stimuleren.  

Wij blijven van mening dat als de stad een beroep wil kunnen blijven doen op de kennis 

van mensen met een beperking, dat zij hierin ook moet investeren. Bijvoorbeeld door 

meer gebruik te maken van deze kennis en de waardering voor de inzet van deze 

deskundigen te belonen. 

Verder besteedden we veel aandacht aan verkeer en vervoer en stelden voor voortaan bij 

beleid uit te gaan van de kwetsbaarste verkeersdeelnemers in de stad, namelijk de 

voetganger. We maken ons als Adviesraad ernstige zorgen over de gevolgen van de 

afname van vervoersmogelijkheden in de stad voor mensen met een beperking en 

hebben hierover een ongevraagd advies geschreven dat in januari 2019 aan de 

gemeente wordt aangeboden.  

Voorafgaand aan dit advies hebben we nog twee keer een advies aangeboden met 

Toegankelijkheid als belangrijkste onderwerp. 

In het tweede advies hebben we uitgebreid gereageerd op zoveel mogelijk aspecten van 

toegankelijkheid. 
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-  Hulp bij het Huishouden 

 

De gerechtelijke uitspraak over de lacunes in het beleid op het terrein van Hulp bij het 

Huishouden vroeg een reparatie van deze regeling door de gemeente. De Wmo-

Adviesraad heeft veel tijd en energie gestoken in het kritisch volgen en uiteindelijk 

adviseren van het vernieuwde beleid. In mei 2018 is daarover een ongevraagd advies 

uitgebracht. 

Ook heeft de AR gevraagd geadviseerd n.a.v.de notitie over het voorgenomen beleid 

t.a.v. de financiering van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen. 

De AR heeft opnieuw de zorg uitgesproken over de continuïteit van de hulp in 

vakantieperiodes. De AR is daarom benieuwd naar de ervaringen op dit gebied in 2018. 

 

 

-  Maatschappelijke Opvang/ Beschermd Wonen 

 

We constateerden net als in 2017 een verstopping bij de doorstroming in de opvang van  

cliënten. Er is nog steeds sprake van lange wachtlijsten en een (te)  

lange verblijfsduur in de opvanginstellingen.  

Daarbij worden de oorzaken (huisuitzetting, schulden, economische dakloosheid en 

psychiatrische problematiek), die leiden tot de noodzaak tot maatschappelijke opvang 

onvoldoende adequaat aangepakt.  

Wij maakten ons ook zorgen over het toenemend aantal dak–en thuisloze jongeren, 

waarvoor geen opvang beschikbaar is.  

Er is op initiatief van het zgn. 3-D overleg een klein schriftelijk onderzoek gedaan naar de 

ervaringen van organisaties. Deze ervaringen hebben een notitie opgeleverd die nog met 

de wethouder zullen worden besproken. Hiervoor is intensief overleg gevoerd tussen 

delegaties van de 3 raden. 

  

 

Bijeenkomsten 

 

De Wmo-Adviesraad kwam in 2018 21 keer bijeen, waarvan 12 keer (deels) met 

ambtenaren van de dienst OJZ1 of medewerkers van de GGD. De opzet van deze 

bijeenkomsten is dat de ambtenaren hun voorstellen inhoudelijk toelichten, zodat er een 

advies of reactie gegeven kan worden. Daarnaast lichten ambtenaren de voortgang op 

diverse terreinen toe. We hebben vastgesteld dat de rol van de GGD als toezichthouder 

steeds helderder wordt. 

De andere (interne) vergaderingen werden grotendeels besteed aan het opstellen van 

onze adviezen en reacties op beleidsvoornemens en –uitvoering van de gemeente en de 

daarmee gepaard gaande ontwikkelingen. Ook vroeg het ophalen van signalen en het 

daartoe vergroten van onze bekendheid en het daarop aanpassen van onze interne 

organisatie de nodige aandacht.  

 

3-D overleg – overleg van de Wmo-Adviesraad, Participatieraad, Jeugdplatform en het 

overleg GGZ. 

Dit overleg heeft in 2018 4 keer plaatsgehad. De onderwerpen die aan de orde zijn 

geweest: 

• Dak- en Thuisloze Jongeren (zie onder maatschappelijke opvang) 

• Dagbesteding Bijzondere Doelgroepen 

• Het organiseren van een gezamenlijke stakeholders-dag om te netwerken in 2019. 
• Kennismaking nieuwe directeur Sociaal Domein van de Gemeente. 

 

 

 

 

 
1 Onderwijs, Jeugd en Zorg 
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Werkwijze  

 

Adviezen en reacties 

De adviezen en reacties worden voorbereid in kleine groepen, waarna een advies of 

reactie door de gehele raad moet worden onderschreven. Deze voorbereidende groepen 

zijn per onderwerp geformeerd en bestaan uit maximaal vier personen uit de raad. Dat 

betekent dat de raadsleden meerdere onderwerpen in portefeuille hebben.  

De onderwerpen zijn: 

- GGZ, Verslavingszorg, Verstandelijke Beperkingen, Maatschappelijke Opvang 

(inclusief ambulante ondersteuning) 

- Wijkzorg en Indicaties 

- Participatie, Meedoen Werkt, Dagbesteding, (inclusief niet-arbeidsmatige 

dagbesteding) 

- PGB en Inkoopbeleid 

- Informele Zorg en Mantelzorg 

- Hulp bij het Huishouden 

- Huiselijk Geweld, Veilig Thuis 

- Jeugd en Aansluiting Jeugd 18+ 

- Hulpmiddelen en Woningaanpassing 

- Wonen, Beschermd Wonen 

- Landelijke Koepel WMO 

- Afstemming 3 D’s 

De speerpunten toegankelijkheid (zowel fysiek als sociaal), diversiteit (inclusief  

gender), financiële consequenties (inclusief eigen bijdrage) en ouderen  

worden bij alle onderwerpen meegenomen.  

 

In 2018 hebben we ons beraden op een verandering van de werkwijze om 

efficiënter te kunnen werken en overbelasting van de leden te voorkomen. Door een 

aantal omstandigheden is dit niet goed van de grond gekomen, en is de oude werkwijze 

zo goed mogelijk voortgezet. 

 

De Wmo-Adviesraad gaf ook het afgelopen jaar al in een vroeg stadium een 

reactie op concept-plannen, verordeningen en regelingen.  

Deze reacties hebben er toe geleid dat plannen tijdig aangepast konden worden. 

Een voorbeeld hiervan is het advies op de Maatregel Eigen Bijdrage Maatwerk-

voorzieningen. 

Voor onze gevraagde en ongevraagde adviezen en reacties over het  

Wmo-beleid van de gemeente : zie bijlage 1. 

 

Sociale media en website 

We wilden meer gebruik gaan maken van de sociale media. Daarom hebben we een 

facebook–account aangemaakt, waarop we met enige regelmaat berichten publiceren.  

De website is in 2018 aantrekkelijker en meer gebruiksvriendelijk geworden. Daardoor is 

het makkelijker om up-to-date te blijven. In 2019 zal een groepje zich hier actief mee 

bezig gaan houden. 

 

Overleg met de wethouder 

De Stedelijke Wmo-Adviesraad heeft structureel twee maal per jaar een overleg  

met de wethouder OJZ van de gemeente Amsterdam.  

Door de gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft in 2018 geen regulier overleg 

plaatsgehad. Het DB heeft een kennismakingsbijeenkomst gehad met de nieuwe 

wethouder, mevrouw Simone Kukenheim. Door omstandigheden is een overleg eind van 

het jaar helaas komen te vervallen. 
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Deskundigheidsbevordering 

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. Deze bijeenkomsten dragen voor de leden bij 

aan kennis van het veld en inzicht in de materie.  

Voor een overzicht: zie bijlage 2. 

 

In juni hebben we onder leiding van een deskundige een bijeenkomst georganiseerd over 

de juridische aspecten en de implicaties daarvan van de WMO. Deze bijeenkomst werd 

verzorgd door een jurist die als advocaat nauw is betrokken bij diverse zaken rondom de 

WMO.  

 

Samenwerking 

- Onze adviesraad is lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Wij hebben, zoals 

beschreven in het jaarverslag van 2017, besloten om in 2018 lid te blijven om te 

bekijken of het aanbod de contributie waard is. We hebben aan deze deelname enkele 

voorwaarden gesteld, o.a. dat de Koepel veel meer deskundigheidsbevordering moet 

bieden aan de leden. Onze nieuwe leden hebben in 2018 deelgenomen aan een 

introductiecursus van 1 dag en waren hier zeer tevreden over. In 2019 verlengen we 

het lidmaatschap in ieder geval nog met 1 jaar. De toekomst van de Koepel, alsmede 

de voortzetting van ons lidmaatschap, is van meerdere factoren afhankelijk. 

 

- Er is een structureel overleg van minimaal twee maal per jaar met de Participatieraad 

en het Jeugdplatform (3-D overleg) om te bezien op welke terreinen we moeten of 

willen samenwerken. Ook wordt er regelmatig contact gezocht dan wel overlegd om, 

waar mogelijk, onze adviezen op elkaar af te stemmen. 

 

- Verder werd, indien wenselijk, samengewerkt met Cliëntenbelang Amsterdam en het 

Platform Mantelzorg.  

Nadat de meeste Wmo-Adviesraden in de stadsdelen waren opgeheven, of  

opgegaan waren in een raad Sociaal Domein of een participatieraad heeft de  

Stedelijke adviesraad via contactpersonen toch het contact met de stadsdelen 

zoveel mogelijk in stand proberen te houden.  

Ook waren we regelmatig aanwezig bij door de georganiseerde bijeenkomsten in  

verschillende stadsdelen.  

 

- We hebben actief samengewerkt met 2 vertegenwoordigers van bijzondere 

woonvormen (in het kader van het onderwerp Dagbesteding Specifieke Doelgroepen) 

om gezamenlijk een andere aanpak te kunnen stimuleren. 

Ondersteuning 

Om onze vergaderingen met de ambtenaren van de verschillende aandachtsgebieden 

voor te bereiden, staat een contactambtenaar tot onze beschikking. Deze is 

verantwoordelijk voor het opstellen van de termijnagenda, de communicatie en 

contacten met de betreffende ambtelijke diensten. De Adviesraad is tevreden over het 

functioneren van de betreffende contactambtenaar. 

Volgens afspraak met de gemeente faciliteert Cliëntenbelang Amsterdam ons met ruimte, 

catering en gemiddeld 8 uur per week beleidsmatige en secretariële ondersteuning. 

Aangezien de behuizing van Cliëntenbelang niet voorzag in een vergaderzaal die groot 

genoeg is voor onze raad, vergaderden we tweewekelijks in de vergaderzaal van de 

Ombudsman. Eind 2018 is hier verandering in gekomen. 
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Aandachts- en knelpunten 

In het voorgaande deel zijn verschillende inhoudelijke aandachtspunten en/of knelpunten 

naar voren gekomen. Hieronder gaan wij nog in op de werkdruk van de voor de 

vrijwilligers van de Wmo-Adviesraad. 

- Veel werk voor 15 vrijwilligers 

De Wmo-Adviesraad spant zich in om zelf zoveel mogelijk concrete signalen over de 

uitvoering en de gevolgen van het beleid op te halen uit het veld. We zien dit als een 

belangrijk onderdeel van onze taak maar het is ondoenlijk om op alle fronten actief 

te kunnen zijn met 15 vrijwilligers.  

Dat betekent dat we niet altijd kunnen ingaan op verzoeken van de gemeente om in 

een voorstadium al mee te denken over voornemens en veranderingen. Wij vinden 

het belangrijk om onafhankelijk te kunnen adviseren en zijn daarom extra kritisch 

ten aanzien van dergelijke vragen.  

We streefden er in 2018 naar om meer ongevraagde adviezen te geven. Hierin zijn 

we naar onze mening geslaagd. 

- Minder vrijwilligers in 2018 

In 2018 waren we echter een groot deel van het jaar met minder. Daarbij is een 

knelpunt dat in 2018 om verschillende redenen er een groter verloop is geweest dan 

verwacht.  

 

Nieuwe leden blijken moeilijker te werven, hetgeen ons voor een grote uitdaging in 

de nabije toekomst stelt. Temeer omdat wij in lijn met het gemeentelijk beleid willen 

streven naar een goede afspiegeling van de Amsterdammers in de AR. Van de 

4 nieuwe leden in 2018 zijn er 3 definitief voorgedragen.  

 

Een van de aspirant-leden van vorig jaar die was vertrokken omdat hij gedurende 

lange tijd afwezig zou zijn, is na de zomer weer teruggekeerd en voorgedragen. 
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Samenstelling van de raad 

In 2018 om diverse redenen vertrokken: 

Gerard Kosters – voorzitter ( 6 september) 

Gonny Ilcken – bestuurslid (oktober) 

Marlanda Coco – bestuurslid (begin december) 

 

 

Stedelijke Wmo-Adviesraad per 31-12-2018 

Mw. Ellen van den Bogert    Voorzitter (na aftreden van Gerard Kosters) 

Mw. Hanneke Ritmeester    Secretaris 

Dhr. Rob de Leur      Penningmeester 

      

Dhr. Sakir Arikan 

Mw. Ellen van den Bogert  

Mw. Jennifer Brouwer 

Dhr. Eric Groot Kormelink 

Mw. Machteld Koetsier 

Mw. Greetje Luif 

Mw. Anja van Mil 

Dhr. Casper Schmit 

Dhr. Erenst Uitentuis   

  

Nog 1 aspirant lid: 

Dhr. Joost Hardeman 

 

Vanuit Cliëntenbelang Amsterdam: Fatima Ouariachi (beleidsondersteuning) en  

Luc Nijenhuis (secretariële ondersteuning).  

Contactambtenaar vanuit OJZ: Puck Sickinger. 

 

 

Amsterdam, vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2019 

 

 

Voorzitter       Secretaris  

 

w.g.        w.g. 

        

 

Ellen van den Bogert      Hanneke Ritmeester  

       

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Adviezen en reacties  

Bijlage 2: Overzicht van bezochte bijeenkomsten 

Bijlage 3: Financieel jaarverslag 
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Jaarverslag 2018 

Bijlage 1 

Overzicht gevraagde en ongevraagde adviezen en reacties  

Stedelijke Wmo-Adviesraad 2018 

 

1. 25 januari 2018 - Reactie:  

Brief Cliëntenraad Amstelring over vervoer Dagbesteding 

 

2. 16 mei 2018 – ongevraagd advies: 

Hulp bij het Huishouden 

 

3. 16  mei 2018 - ongevraagd advies: 

Toegankelijkheid Openbare Ruimte 

   

4. 24 mei 2018- ongevraagd advies: 

Informele Hulp van vrijwilligers 

   

5.  2 juli 2018 - Ongevraagd advies: 

2e Bestuursrapportage 2017 

 

6. 12 oktober 2018 - Gevraagd advies: 

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen 

   

7. 17 oktober 2018 – Gevraagd advies 

Voortgangsrapportage Toegankelijkheid 

   

8. Advisering t.a.v. de Verordening en Nadere Regels van de WMO    

 

In 2018 is een andere systematiek gevolgd met betrekking tot de advisering van 

de Stedelijke Wmo-Adviesraad over de Verordening WMO en Nadere Regels 2018. 

De betreffende documenten zijn 2 keer kort voor een vergadering aan de AR 

gestuurd.  

De leden hebben veel inspanning geleverd om de stukken op tijd te kunnen lezen 

en van commentaar te voorzien.  

De betreffende beleidsambtenaren hebben ter vergadering de vragen en 

voorstellen tot wijziging en aanvulling genotuleerd en opgenomen in de versies die 

zijn voorgelegd aan B&W van Amsterdam.  

Na toezending en goedkeuring van het verslag door de Adviesraad, heeft de 

Stedelijke Wmo-Adviesraad beide keren ingestemd met de weergave en het 

resultaat. 
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 Jaarverslag 2018 

Bijlage 2 

 

DATA EN BIJEENKOMSTEN STEDELIJKE WMO-ADVIESRAAD AMSTERDAM 2018 

 

Bijeenkomsten 
op onderwerp 

Vaste overleggen 

Conferentie Koepel 
Koepel Sociaal Domein 
Koepel Sociaal Domein 

3D overleg  

3D overleg 

3 D overleg- idem over organiseren van een gezamenlijke stakeholders-dag om te netwerken in 2019. 

3D overleg 

Klankbordgroep Veilig Thuis 

Overleg wethouder 
Kennismaking wethouder 

 

Wmo- West over samenwerking  

Deskundigheidsbevordering 

Training nieuwe leden Adviesraden 

Juridische aspecten van de Wmo 

 

Incidentele of 

Informatieve gesprekken 

Debat over wonen  
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Verkiezingsdebat van Cliëntenbelang   

Lezing Sociaal Domein 

Convenant Mobiel Assistent (MA) 

Interview over MA met VU 

Overleg Ombudsman 

Conferentie Koepel over Sociaal Domein 

Afsluiting project De Groene Golf 
 
 

Themabijeenkomsten 

 

Paramedici ontmoeten elkaar 

Inspiratiebijeenkomst 

Ouderenzorg op de juiste plek 

Dialoog 
Mantelzorgwaardering 

15.05.2018  Anja van Mil/Greetje Luif 

 

Labyrint ervaringsdeskundigen 

Toekomst huis van de wijk Olympiabuurt 

 

Dialoogbijeenkomst  
Onbegrepen  gedrag 

Dialoogbijeenkomst  

Onbegrepen  gedrag 

Dialoogbijeenkomst  
Onbegrepen  gedrag 

Afsluiting dialoogbijeenkomsten  
Onbegrepen  gedrag 

Eenzaamheid Pakhuis de Zwijger  

Dromen over wonen met een beperking Cliëntenbelang  

Verbinding in de Wijk 
 

Participatiedag 

Werkgroepen 

 

Klankbordgroep PGB 

Toegankelijkheid OV 
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Informele Zorg 

Eenmalige overige bijeenkomsten 

Herinrichting Kinkerstraat 

Tram 14 en bus 21 moeten blijven 

 
 
Mobiliteitscafe blinden en slecht zienden 

Stadscongres 

Waar kunt u goed wonen in Amsterdam? 
 

Sociaal Domein Zuid      

 

Mobiliteitscafe blinden en slecht zienden 

labyrint van Ervaringsdeskundigheid 
 

 Wibauthuis Anja van Mil/Jennifer Brouwer 

 

Stedelijke werkbijeenkomst 
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) 
 

Mobiliteitscafé blinden en slecht zienden 
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Basisvoorzieningen 

Basisvoorzieningen 

Bijeenkomst over doelgroepenvervoer 
 

Basisvoorzieningen 

Mobiliteitscafé blinden en slechtzienden 

Jeugdplatform 4jarig bestaan  

 

Overleg afstemming toegankelijkheid OV 

Dag van de mensenrechten 

Eenzaamheid 
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Bijlage 3 

 

Financieel jaarverslag 2018 

 
 

Balans per 31 december 2018 

 
Kosten over 2018 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Amsterdam, 21 februari 2019 
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Balans per 31 december 
 

 
          2018      2017 

       €    € 
ACTIVA 

 
 

Liquide middelen 
ING betaalrekening      5.051      6.617 

ING spaarrekening      5.181      2.662 
Totaal      10.232      9.279 

      =====   ===== 

 
 

PASSIVA 
 

 
Vermogen           456         437 

      ---------   --------- 
 

Kortlopende verplichtingen 
Vergoedingen leden      4.125      4.800 

Te verrekenen subsidie      4.758      2.779 
Te besteden voor extra 

secretariële ondersteuning        858         858 
Overige verplichtingen           35         405 

         9.776      8.842 

      ---------   --------- 
 

Totaal       10.232      9.279 
      =====   ===== 
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Toelichting op de balans 
 
 

 
Vermogen 

Betreft de rente over 2018 en voorgaande jaren van de ING 
spaarrekening 

 
 

Kortlopende verplichtingen 
 

Vergoedingen leden 

De vergoeding wordt (achteraf) per kwartaal betaald. 

 

Te verrekenen subsidie 

Na ontvangst van een definitieve beschikking van de Gemeente Amsterdam dient 
het teveel ontvangen subsidie te worden terug betaald. 

 

Te besteden voor extra secretariële ondersteuning 

Dit bedrag is bestemd voor het notuleren van bijvoorbeeld expert-meetingen. 

 

Overige verplichtingen 

Betreft diverse te betalen kosten. 
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Kosten over 2018 

 
 

Begroting  Kosten 

 

Vergaderkosten t.b.v.         € 18.900 

 

- Interne vergaderingen 
- met Dienst OJZ 

- Werkgroepen 
- Themadagen 

- Heidagen 
 

Vergaderkosten t.b.v.         € 17.962 

 

- Interne vergaderingen 
- met Dienst OJZ 

- Werkgroepen 
- Themadagen 

- Heidagen 
 

Activiteitenkosten, zoals     €   3.000 
 

- Deskundigheidsbevordering 
- Uitbreiding netwerk 

- Werkbezoeken 

 

Activiteitenkosten, zoals      €  1.850 
 

- Deskundigheidsbevordering 
- Uitbreiding netwerk 

- Werkbezoeken 

 

Organisatiekosten, zoals     €   5.600 

 
- Website 

- Advertenties (voor vacatures) 
- Visitekaartjes 

- Hulpmiddelen voor leden 
- Jaarverslag 

- Diversen 

 

Organisatiekosten, zoals      €  2.930 

 
- Website 

- Advertenties (voor vacatures) 
- Visitekaartjes 

- Hulpmiddelen voor leden 
- Jaarverslag 

- Diversen 

 

Totaal                               € 27.500 

 

Totaal                               € 22.742 

 
  

       
Per saldo bedraagt de te verrekenen subsidie over 2018: 

 
Ontvangen voorschotten   €  27.500 
Af: kosten     €  22.742 

Te verrekenen subsidie   €    4.758 
      ====== 
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Toelichting op de kosten 

 

 
Vergaderkosten 
 
Vergoedingen leden €  17.850 

Overige vergaderkosten €       112 
 €  17.962 

 ====== 
 
Activiteitenkosten 

 
Deskundigheidsbevordering 

- Training effectief en efficiënt samenwerken €       212 
- Evaluatie werkwijze Adviesraad €       137 
- Introductiecursus WMO koepel nieuwe leden €       513 

- Bijscholing juridische aspecten van de Wmo €       879 
- Overige kosten €         25 

 €    1.766 
Uitbreiding netwerk/werkbezoeken €         84 
 €    1.850 

 ====== 
 

Organisatiekosten 
 

Kosten website €      568 
Contributie WMO koepel €      500 
Visitekaartjes €      482 

Eindejaar afsluiting €      645 
Afscheid leden €      435 

Representatiekosten €        94 
ING, kosten betalingsverkeer €      131 
Diversen €        75 

 €   2.930 
 ====== 
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