
Wat is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bevordert de sociale 
samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en 
lee�aarheid in de gemeente. Het doel van de wet is ook het 
voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
De Wmo zet in op het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de 
par�cipa�e van personen met een beperking of met een chronische, 
psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen 
leefomgeving. En ook het bieden van opvang en beschermd wonen.

Waar kunt u aan denken als het gaat over de Wmo?

• ondersteuning bij zelfredzaamheid;
• ondersteuning bij par�cipa�e;
• beschermd wonen en opvang;
• ondersteuning van mantelzorgers;
• ona�ankelijke cliëntondersteuning.

Wmo-adviesraad Vlissingen

Wat doen wij?
 
De Wmo-adviesraad adviseert het college van B&W van de 
gemeente Vlissingen.
De gemeente informeert ons over onderwerpen die op de agenda 
staan en betrekt ons ac�ef bij het ontwikkelen van het gemeentelijk 
Wmo-beleid.
Wij beoordelen de voorstellen en geven adviezen. Ook toetsen wij de 
uitvoering van de Wmo in de prak�jk en geven ongevraagd advies.

Als Wmo-adviesraad vertegenwoordigen wij de burgers van de 
gemeente Vlissingen. De leden van de Wmo-adviesraad hebben 
verschillende achtergronden. Zij ze�en zich in om de gemeente op 
alle terreinen van de Wmo te adviseren en daarmee de belangen van 
de inwoners op deze gebieden te behar�gen. 
Op deze manier kunt u, de burger, via de Wmo-adviesraad invloed 
uitoefenen op de wijze waarop iedereen volwaardig aan onze 
samenleving mee kan doen.

Waar staan wij voor?

Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is waar het om draait bij de 
Wet maatschappelijke ondersteuning! 
Hier willen wij ons voor inze�en.
Samen met de gemeente – Samen met u.



Waar kunt u de Wmo-adviesraad vinden?

U kunt onze ac�viteiten terugvinden op de website van de gemeente 
(vlissingen.nl/wmo-adviesraad). Daar staan ook alle uitgebrachte 
gevraagde en ongevraagde adviezen vermeld. En u vindt er de 
jaarverslagen en de samenstelling van de Wmo-adviesraad.
Op de website kunt u ook overige informa�e over de Wmo lezen. 

De Wmo-adviesraad ontvangt signalen uit de samenleving. Wij 
streven naar een levendige interac�e tussen burgers en Wmo-
adviesraad. U kunt al�jd contact met ons opnemen of het openbare 
deel van onze vergadering bezoeken.

De Wmo-adviesraad vergadert maandelijks. De vergadering is 
(gedeeltelijk) openbaar, indien aangekondigd op de gemeentelijke 
informa�epagina 'Blauw Geruite Kiel' in de Vlissingse Bode.

Voor contact met de Wmo-adviesraad kunt u gebruik maken van:

Wmo-adviesraad Vlissingen
Postbus 5015
4380 KA Vlissingen
wmoadviesraad@vlissingen.nl 

Voorzi�er Wmo-adviesraad Vlissingen 
dhr. F. van Ieperen tel nr. 06-41235984.
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