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Voorwoord van de voorzitter: 
 
WMO 2019. 
  
“In 2019 heeft de adviesraad zich gekenmerkt als een raad in verandering en heeft 
daarom gefunctioneerd als een adviesraad in een overgangsjaar. In het afgelopen 
jaar hebben we twee nieuwe leden, Willem Tak en (aspirant lid) Monique Wurth 
mogen verwelkomen en we waren ook heel blij dat zich vanuit de raad, een 
secretaris (Ronald Daeter), een vice voorzitter (Jeanette van Pelt) en een 
penningmeester (Karel Hoogerheijde), hebben aangemeld. De voorzitter was 
overigens in 2018 benoemd. 
 
“De vacatures secretaris en penningmeester zijn ontstaan omdat de zittende 
secretaris(/penningmeester) na 10 jaar aan het einde looptijd was gekomen en 
daarom in december afscheid heeft genomen van de adviesraad”.  
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Het nieuwe bestuur is eind 2019 door de adviesraad unaniem benoemd en zal in 
2020 verder gestalte krijgen. Het nieuwbenoemde bestuur (DB) zal zelf maandelijks 
intern overleggen en naast het reguliere maandelijkse adviesraadsoverleg tevens 
maandelijks ambtelijk overleg hebben. Daarbij wil het bestuur constructief actief 
richting de gemeente acteren als adviesraad inzake haar regarderende 
onderwerpen. Transparantie binnen bestuur en samen als Wmo-adviesraad is 
daarom het gekozen uitgangspunt. 
Afgesproken is dat in 2020 alle relevante (on) gevraagde onderwerpen altijd door de 
raad van een compact en transparant advies worden voorzien. De adviezen van 
2019 komen hieronder verder aan bod. 
Binnen de raad zijn naast alle relevante inhoudelijke zaken in 2019 ook besproken 
onderwerpen als, functie van de raad, taakverdelingen, teamvorming van de raad 
zelf, het huishoudelijke reglement en de samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente. Deze laatste zullen opgesteld worden in 2020. 
De in 2019 gehouden heisessie is positief ervaren en zal daarom ook in 2020 worden 
gehouden. De in 2019 afgesproken zelfevaluatie heeft inmiddels in januari 2020 
plaats gevonden.” 
  
De voorzitter, Auke Klaver. 
 

 
1. Voorwoord 

 
 
In dit “jaarverslag 2019” 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 is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Na het verslag met een 
korte toelichting over de Wmo, 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. 
 
Het jaar 2019 heeft naast een bestuurlijke herindeling voornamelijk in het teken 
gestaan van het organiseren van de lokale toegang (in het gemeentehuis), de 
ontwikkelingen binnen de GGZ, de evaluatie van de pentekening, het VN-verdrag en 
de onafhankelijke cliëntondersteuning.  
 
Met de wisseling in het politieke landschap werd het pad van de gemeenschappelijke 
toegang verlaten en de koers van Vlissingen verlegd. Er moest echter op 1 januari 
2020 wel een toegang voor de Wmo binnen de gemeente Vlissingen gerealiseerd 
zijn. Deze toegang is inmiddels gereed. 
Onze complimenten gaan uit naar de gemeente die dit alles in zo’n korte periode 
heeft weten te realiseren. 
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2. Verslag (met achtergrondinformatie) 
                                                                                                         

 
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 
samenleving. Mensen kunnen met deze ondersteuning zolang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen. 
 
De gemeente bepaalt samen met de hulp van de burger wat daarvoor nodig is. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Deze 
verantwoordelijkheid is niet vrijblijvend, de gemeenten hebben zorgplicht ten opzichte 
van hun inwoners.  
 
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 Wmo-
beleid. De gemeente Vlissingen doet dit met het instellen van een Wmo-adviesraad 
en het raadplegen van cliëntenraden.  
 
Op grond van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente heeft de Wmo-
adviesraad de taak gevraagd en ongevraagd advies uit te 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 de nieuwere Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 
werking getreden. In deze Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gevolgen van 
de decentralisatie van een aantal functies (/taken) 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 sinds 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten 
geworden, omdat de overheid vindt dat gemeenten dichter bij de burgers moeten 
staan om op die manier betere zorg te kunnen leveren.  
De gemeenten hebben dus zorgplicht voor hun inwoners waarbij de eigen 
mogelijkheden van de burger (cliënt) en de mantelzorger het uitgangspunt zijn in de 
(nieuwe) wet Wmo. 
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In de 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 Beschermd Wonen en opvang (maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en verslavingszorg vallen hieronder). 
Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en 
voorkomen dat inwoners op gesubsidieerde ondersteuning zijn aangewezen. 
 
De gemeenten moeten algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen bieden, 
die de zelfredzaamheid en participatie van de burgers(cliënten) bevorderen en 
ondersteunen. Tevens is de gemeente verplicht via de Wet Wmo om gratis 
onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. Inwoners kunnen voor informatie, 
advies en ondersteuning van zorg terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner.  
 
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 gold in veel gevallen een inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage.  
Eind 2019 wisten we dat per 1 januari 2020 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage 
vervangen zou gaan worden door het Wmo- abonnementstarief, wat betekent dat 
een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand voor ondersteuning op maat 
wordt gevraagd, er wordt nu dan niet meer gekeken naar inkomen of vermogen. Het 
abonnementstarief geldt niet voor Beschermd Wonen en opvang, de berekening voor 
de eigen bijdrage daarvoor blijft hetzelfde als voorheen. Met het invoeren per 1 
januari 2020 van het abonnementstarief wordt een belangrijke eerste stap gezet om 
iets te doen aan de stapeling van zorgkosten. Wel is er bij het abonnementstarief de 
kanttekening geplaatst of dit tarief geen aanzuigende werking gaat hebben, waarbij 
hogere inkomens meer gebruik gaan maken van Wmo voorzieningen, waaronder de 
huishoudelijke hulp. 
 
Uit onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag, te lezen op de website 
van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) blijkt uit een enquete onder 150 
gemeenten dat 94% van de ondervraagde gemeenten het abonnementstarief een 
slechte maatregel vindt en 96% van de ondervraagde gemeenten een hogere 
toestroom ervaart van (onder andere) de huishoudelijke hulp t.o.v. 2018.  
Het abonnementstarief geldt voor alle voorzieningen/hulpmiddelen Wmo, behalve 
voor een rolstoel en collectief vervoer. Het tarief komt van overheidswege en is geen 
keuze van de gemeente Vlissingen zelf. Sterker nog, de aanzuigende werking baart 
juist ook de gemeente Vlissingen zorgen. 
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In de Wet Wmo 2015 wordt de compensatieplicht vervangen door 
resultaatverplichting. De gemeente heeft dus een resultaatsverplichting ten opzichte 
van de inwoner oftewel de gemeente is verplicht om maatwerk te leveren. De 
gemeente en de burger hebben hierdoor meer ruimte om te komen tot oplossingen 
die zijn toegespitst op individuele en lokale omstandigheden. De inwoner heeft bij de 
maatwerkvoorziening de keuze uit zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden 
budget (PGB) er is dus keuzevrijheid. Al moet men bij de keuze voor een PGB wel 
aan een aantal wettelijke regels voldoen alvorens men deze kan krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 

2.a Organisatie (Wmo-adviesraad) 
 
De Wmo-adviesraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en (maximaal) veertien 
leden. Adviezen worden door werkgroepen voorbereid en in de maandelijkse 
vergaderingen van de adviesraad besproken en vastgesteld. Adviezen worden door 
de hele Wmo-adviesraad 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 samenstelling 
doorgemaakt. In 2019 heeft Secretaris Inge de Bree- van der Willigen de adviesraad 
verlaten en is Willem Tak er als lid bijgekomen en Monique Wurth als kandidaat-lid.  
Om te zorgen voor continuïteit in de adviesraad zijn er in 2019 vacatures voor nieuwe 
leden geplaatst en een vacature voor een nieuwe Secretaris. Deze laatste vacature 
is intern vervuld. 
Naast een advertentie in de Blauw Geruite Kiel (gemeentelijke pagina Faam) en de 
nieuwsbrief van de gemeente Vlissingen, is er ook op de website van de gemeente 
Vlissingen, de website van de Wmo-adviesraad en het vrijwilligerspunt Vlissingen 
een advertentie geplaatst om zo veel mogelijk mensen te bereiken.                              
 
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de 
sollicitatiecommissie. Hierna doorlopen ze een proefperiode in de Wmo-adviesraad 
en worden vervolgens door de Wmo-adviesraad aan het college van B&W 
voorgedragen en benoemd. 
 
De vergaderingen zijn (indien mogelijk) gedeeltelijk openbaar. Als er een openbaar 
gedeelte van de vergadering is, dan wordt de openbare agenda gepubliceerd in de 
weekkrant “De Faam” en op de informatiepagina van de gemeente Vlissingen: “De 
Blauw geruite kiel”. Er is een mogelijkheid om in te spreken in het begin van de 
vergadering en in het openbare gedeelte aan het einde van de vergadering. Gezien 
het veelal vertrouwelijk karakter van de te behandelen stukken wordt een gedeelte 
van de vergadering in beslotenheid behandeld. De adviesraad heeft ervoor gekozen 
het eerste half jaar van 2019 proef te draaien met een openbaar gedeelte in het 
laatste half uur van onze vergadering, naast de inspreekmogelijkheid van 5 min. aan 
het begin van de vergadering. Hiertoe is besloten, om zoveel mogelijk signalen uit de 
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samenleving te krijgen en nog meer in contact te komen met de burgers van 
Vlissingen.  
Uit evaluatie van deze proef is gebleken dat er weinig inwoners gebruik maakten van 
deze gelegenheid en er ook gewaakt moest worden dat individuele casuïstiek niet 
hoofdonderwerp van gesprek werd.  
Daarom heeft de raad vervolgens besloten een nieuwe proef te starten om gebruik te 
maken van 5 minuten inspraak mogelijkheid aan het begin van de vergadering op 
afspraak, met een op te geven onderwerp, en een inloopspreekuur aan het eind van 
de vergadering, ook op afspraak en op te geven onderwerp. 
Zo zijn we doorlopend bezig om te kijken hoe we de inwoners nog meer bij onze raad 
kunnen betrekken om daarmee ook signalen te krijgen van wat er speelt in de 
samenleving. Los nog van het feit dat een aantal leden zelf een Wmo-achterban 
heeft. 
 
Aan de hand van Wmo-gerelateerde zaken (het Sociaal Domein) die binnen de 
gemeente actueel zijn 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. Daartussen 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 niet goed loopt en we dus problemen signaleren in de samenleving, 
gevraagd en ongevraagd adviseren. 
Tevens komt het steeds meer voor dat we pro-actief, middels deelname aan 
workshops of in gesprekken met de gemeente in een vroeg stadium reeds 
meegenomen worden en op die manier kunnen adviseren over beleid in 
ontwikkeling. 
Indien nodig proberen we problemen bij te sturen. Zo krijgt het secretariaat van de 
Wmo-adviesraad Vlissingen regelmatig zorgvragen binnen, welke voor Porthos (het 
‘voormalige’ zorgloket van de Walcherse gemeenten (2019) bedoeld zijn. We 
verwijzen deze zorgvragen dan door naar Porthos/de lokale toegang, d.w.z. we 
geven aan de burgers met een zorgvraag door, dat ze bij Porthos moeten zijn en 
geven daarbij alle contactgegevens van Porthos door. 
 
De Wmo-adviesraad heeft hierbij aandacht voor iedereen, is een meerwaarde voor 
de burger, stelt een zelfredzame burger tot doel en heeft een wettelijke status. 
 
De Wmo-adviesraad heeft in het verslagjaar elf keer vergaderd. Daarnaast is er veel 
ander overleg. De wethouder met Wmo in zijn portefeuille is regelmatig bij de 
vergaderingen aanwezig geweest en is daarbij, onder andere, dieper ingegaan op 
het Wmo-beleid. In de vergadering van december 2019 kwam de wethouder, 
Secretaris Inge de Bree-van der Willigen nog persoonlijk bedanken voor haar 
werkzaamheden gedurende de laatste 10 jaar. 
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2b. Leden en impressie werkzaamheden 

  
In 2019 zijn er bestuurswisselingen geweest en is de raad uitgebreid met 2 nieuwe 
leden. Aanleiding hiervoor was dat de zittingstermijnen van Inge de Bree-van der 
Willigen na 10 jaar niet meer zijn verlengd. 
  
Leden, 
- Auke klaver (voorzitter) 
- Inge de Bree- van der Willigen     
  (secretaris/penningmeester t/m december 2019) 
- Ronald Daeter (secretaris vanaf januari 2020) 
- Jeanette van Pelt (vice-voorzitter vanaf medio 2019) 
- Karel Hoogerheide (penningmeester vanaf 2020) 
- Gerard Schalkx 
- Jonna Dorst 
- Maryska Nastaly 
- Han Verdonk 
- André Stroo 
- Willem Tak (lid vanaf medio 2019) 
- Monique Wurth (aspirant-lid, start medio 2020)   
  
Het sociaal domein en jeugd waarover de raad advies kan geven en meedenkt is 
breed. Om kennis te bundelen en efficiënt te werken zijn er werkgroepen geformeerd 
waarin meerdere aandachtsgebieden zijn ondergebracht. 
Leden in een werkgroep hebben connectie met de aandachtsgebieden, zijn 
ervaringsdeskundige of hebben vanuit eerdere functies kennis of affectie met het 
onderwerp. Binnen de raad hebben twee aandachtsgebieden recht op een zetel te 
weten, Walchers Platform voor de Minima en de stichting Werkgroep gehandicapten. 
 
Aandachtsgebieden 
-Vervoer, inkoop en opvolging 
-VN–verdrag 
-Hulpmiddelen 
-GGZ 
-Armoedebeleid 
-Accommodatie ontwikkeling 
-Mantelzorg en vrijwilligerswerk 
-(regionaal) Gezondheidsbeleid 
-Omgevingswet 
-inkoop en begeleiding 
-Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
-Ontwikkelingsagenda Sociaal domein 
-Verordening Sociaal Domein 
-Ouderen 
-Jeugd 
-Passend onderwijs 
-Onafhankelijke cliëntondersteuning (begin 2019) 
-Orionis 
-Ontvlechting Porthos en gewenste situatie cq lokale     
 toegang 
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-Interne zaken cq bestuurstaken. 
  
Alle leden dragen hun eigen verantwoording om op de hoogte te blijven en de 
ontwikkelingen te volgen van de aandachtsgebieden in hun werkgroep. 
Zij zijn het oor, het oog en vertegenwoordiger van de burger. 
Om de ontwikkelingen breed te kunnen blijven volgen zij niet alleen informatie vanuit 
hun eigen bezigheden en interesses maar oriënteren zij zich ook breder omdat 
gebieden elkaar vaak overlappen in oorzaak en vervolg. Zij doen dit door te gaan 
naar informatiebijeenkomsten van organisaties, zorgaanbieders, gemeenteavonden, 
lezingen, vergaderingen etc. Zij volgen de plaatselijke en de landelijke politiek om 
alert en op de hoogte te blijven bij al die zaken die belangrijk kunnen zijn voor de 
burger. 
  
Niet altijd wordt de WMO-adviesraad gekend in de ontwikkelingen of bij het maken 
van plannen. Leden moeten dan initiatief nemen met het verzoek om te worden 
geïnformeerd. Het ene jaar vraagt het ene aandachtsgebied meer aandacht dan het 
andere aandachtsgebied bv. bij veranderingen en ingaan van nieuwe 
overheidsregels en wetten of bij lokale aanpassingen of bij het aflopen van 
contracten en aanbesteding van zorgcontracten etc. 
Hieronder een impressie van aandachtsgebieden waarin de Wmo-adviesraad in 
2019 proactief is geweest en/of (ongevraagd) gevraagd advies heeft gegeven. 
  
Het doelgroepenvervoer (en haltetaxi) 
Doelgroepenvervoer is het ophalen van personen en hen naar de plaats van hun 
bestemming brengen en vv. en omvat de volgende percelen: 
1. Leerlingenvervoer 
2. Zwem- en gymvervoer 
3. Vervoer op grond van de Jeugdwet 
4. Dagbestedingsvervoer op grond van de Wmo 
5. Vraagafhankelijk vervoer voor sociale doeleinden op grond van de Wmo. 
De haltetaxi is aanvullend op het openbaar vervoer. 
  
In de eerste helft van 2019 liep het contract af met leverancier Taxi Blaakman. 
Met vertegenwoordigers van de Walcherse gemeentes, de Wmo-adviesraden , het 
GVC en cliëntorganisaties zoals PCG en SWGW werd gestart met het evalueren, 
bespreken van programmaeisen en selecteren van de aanbieders. Uiteindelijk waren 
SWGW en de Wmo-adviesraad Vlissingen nog de enige vertegenwoordigers naast 
de gemeenten die overbleven in dit voortraject van de aanbesteding. De drie 
Walcherse gemeenten hebben de regie van de uitvoering doelgroepenvervoer 
opgedragen aan de Gemeentelijke Vervoerscentrale waarbij contractvoorwaarden 
werden aangescherpt op basis van “lessons learned”(opgedane ervaringen worden 
benut tot verbeteren van het vervolg). 
  
Aanvullend werd binnen Walcheren te verrichten haltetaxivervoer aanbesteed, dit in 
opdracht van de Provincie Zeeland. De overeenkomsten lopen van 
augustus/september 2019 en eindigen 31 juli 2023. Het vraagafhankelijk vervoer 
wordt uitgevoerd door Taxi de Vlieger Zierikzee B.V. en de overige percelen door 
Hala Zeeland B.V. 
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In november 2019 heeft de Wmo-adviesraad Vlissingen haar zorgen geuit aan de 
gemeente Vlissingen dat de efficiëntie van de uitvoering nog te wensen overlaat en 
bij niet tijdig ingrijpen kan dit leiden tot budgetoverschrijdingen met alle eventuele 
ingrepen tot gevolg.   
  
Hulpmiddelen 
Zijn middelen zoals een aangepaste trap, rolstoel, douche/toilethulpmiddelen, 
elektrische deuropener etc. Middelen waardoor men langer zelfstandig kan 
functioneren en kan deelnemen aan de maatschappij. 
In de eerste helft van 2019 liep het contract af met de leverancier Medipoint. 
Na evaluatiegesprekken en bespreken van programma eisen met 
vertegenwoordigers van de doelgroepen, gemeentevertegenwoordigers, Wmo –
adviesraad en Medipoint  is in de 2e helft van 2019 een contract afgesloten met twee 
leveranciers t.w. Medipoint en Welzorg, waarbij de contractvoorwaarden zijn 
aangescherpt op basis van “lessons learned”. 
  
Inkoop en Begeleiding 
Dit betreft met name de inkoop van dagbesteding en begeleiding. 
Deze inkoop wordt Walchers gedaan. Na het vertrek van de vorige 
beleidsmedewerker Inkoop gemeente Vlissingen heeft de Wmo-raad geen 
uitnodigingen in 2019 ontvangen. Hierover heeft de raad vragen gesteld. We gaan er 
vanuit dat we in 2020 weer meer betrokken zullen worden. In de planning zat dat het 
bureau SDO support klanttevredenheidsonderzoeken zou gaan uitvoeren in opdracht 
van de gemeente om de inkoop van dagbesteding en begeleiding etc. te evalueren. 
We kijken nog uit naar deze evaluatie. 
  
Ontvlechting Porthos en gewenste situatie lokale toegang 
In 2018 heeft de gemeente Vlissingen de beslissing genomen om het contract met 
Porthos niet te verlengen en de toegangsdiensten onder auspiciën van de gemeente 
Vlissingen te laten vallen. Dat dit een moeilijke maar ook een omvangrijke beslissing 
was valt te begrijpen. Er moest heel veel geregeld worden zowel praktisch- als 
inhoudelijk, taken die vallen binnen het Sociaal domein (Wmo) en jeugd. Door de 
overname en het opzetten van de lokale toegang, de gevolgen van artikel 12 
gemeente etc. zijn niet alle evaluatiedata uit het sociaal domein behaald. Leden van 
de Wmo-adviesraad hebben deelgenomen aan diverse gemeentelijke 
overlegmomenten. Opgedane informatie van hulpverlenende instanties, signalering 
uit de praktijk en adviezen worden tijdens deze overlegmomenten teruggekoppeld 
naar de gemeente. 
  
Ontwikkelagenda Sociaal Domein 
Hieronder valt de overname van taken Porthos naar de lokale toegang WMO en 
jeugd. Taken zijn één voor één en onveranderd overgenomen door de gemeente 
Vlissingen waardoor gebruikers zo min mogelijk hinder ervaren van de overname. 
Tegelijkertijd is er- en wordt er- nog steeds gewerkt aan een ontwikkelingsagenda 
voor de komende jaren. In het tot stand komen van dit plan is de Wmo-adviesraad 
naast andere organisatie meegenomen. Begin 2020 zal deze Agenda gepresenteerd 
worden. 
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Verordening Sociaal Domein 
Dit betreft de technische aanpassingen doordat de toegang van Porthos naar de 
gemeente Vlissingen verplaatst wordt. In 2019 is een landelijke wijziging inning van 
het abonnementstarief ingevoerd. De bijdrage om gebruik te maken van een Wmo 
voorziening was € 17,50 per 4 weken en wordt in 2020 € 19,00 per maand. 
  
Website gemeente Vlissingen/nieuwe toegang (het nieuwe Porthos) 
Op verzoek hebben leden van de Wmo-adviesraad meegekeken en ideeën mogen 
aandragen voor de website van Porthos die per 1 januari 2020 is omgezet naar de 
website Lokale toegang van de gemeente Vlissingen. 
  
Armoedebeleid   
Armoede en schulden overlappen diverse zorgdomeinen. Schuldenproblematiek gaat 
ook wel gepaard met andere gezins- en/of persoonlijke problemen. Signalering en 
preventie is erg belangrijk om erger te voorkomen. Aandacht hiervoor maakt dat 
zowel organisaties uit de zorg, maar ook het bedrijfsleven en de Gemeente 
Vlissingen armoede en schulden regelmatig op hun agenda hebben staan. Het 
Walchers platvorm voor de Minima is vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad 
waardoor zij kunnen meedenken over de beleidsontwikkeling en uitvoering.   
  
Mantelzorg en Vrijwilligerswerk 
Zowel landelijk als regionaal is het uitgangspunt dat als iemand hulp nodig heeft men 
eerst kijkt waarin het eigen netwerk kan voorzien. Bij een aanvraag voor WMO 
voorzieningen zal in het intakegesprek ook gevraagd worden wat kan uw netwerk 
voor u betekenen. Dit maakt dat er steeds meer zorg en taken komen te liggen bij 
familie, vrienden of buren of vrijwilligers. Uit de landelijke maar ook uit lokale 
gegevens komt naar voren dat deze zorg steeds als zwaarder wordt ervaren en de 
motivatie om vanuit het hart te helpen tot een ‘last’ wordt waardoor eigen gezondheid 
in gevaar komt. Er is aandacht voor deze onbetaalde groep zorgverleners en tijdens 
de diverse bijeenkomsten wordt er gesignaleerd, specifieke knelpunten benoemd en 
verwezen naar vrijwillige organisaties ter ondersteuning. Leden uit de adviesraad 
volgen deze ontwikkelingen en brengen deze in bij hun overlegmomenten met de 
gemeente.   
  
Ouderen 
Vlissingen heeft actieve ouderenverenigingen. Desondanks zijn er nog ouderen ‘uit 
beeld’. Het past ook bij de Zeeuwse mentaliteit van ‘niet klagen maar dragen’. 
Onduidelijk is of en hoeveel ouderen eenzaam of zelfs depressief zijn. De gemeente 
Vlissingen gaat komend jaar ouderen benaderen om inzicht te krijgen of en wat deze 
ouderen nodig hebben. Leden van de adviesraad volgen dit onderzoek en houden 
hierover contact met de gemeente.   
 
Passend onderwijs 
Dit betreft onderwijs voor kinderen die in het reguliere onderwijs wat extra aandacht 
nodig hebben of omdat hun handicap het niet mogelijk maakt om zonder 
ondersteuning deel te nemen aan het reguliere onderwijs.   
In 2018 is er binnen het samenwerkingsverband Walcheren een project gestart 
‘evaluatie passend onderwijs’ wat in 2019 geëvalueerd zou worden. Deze evaluatie 
is vertraagd vanwege nog lopende gesprekken. 
  



12 
 

Jeugd 
Dit kan onderverdeeld worden in jeugd- lokaal en jeugdhulp regionaal. 
Lokaal, door de ontkoppeling van Porthos valt het voorliggend veld jeugd onder de 
lokale toegang van Vlissingen. Vooralsnog veranderd er niet veel aan de uitvoering 
overdracht van Porthos naar Vlissingen. Jeugd is een actueel aandachtsgebied en 
moet gezien worden in een bredere context: school, buurt, armoede, gezondheid etc. 
Leden van de Wmo-adviesraad blijven alert en in gesprek met de gemeente hierover. 
Worden jeugdigen doorverwezen voor hulp dan kan dit op regionaal niveau worden 
uitgevoerd. Het regionaal toekomstig beleid is vastgelegd in een 
transformatieagenda Jeugd Zeeland waaraan 13 Zeeuwse gemeenten deelnemen. 
Voor de Wmo-adviesraad is momenteel onduidelijk hoe de voortgang en /of het 
tijdschema volgens planning verloopt. 
  
Regionaal gezondheidsbeleid 
Vlissingen heeft gekozen om de kadernotitie gezondheidsbeleid Walcheren voor de 
jaren 2018- 2021 vast te houden aangevuld met lokale beslissingen. In dit beleid zijn 
de landelijke speerpunten overgenomen t.w. 
1-Gezond gewicht, 2-verantwoord gebruik en preventie genotsmiddelen, 3-gelukkig 
en vitaal wonen. Er kunnen allerlei factoren zijn waardoor het gewenst is deze 
speerpunten bij te sturen richting gewenst lokaal beleid. 
Om zicht op en controle over de uitvoering te houden werkt men volgens de 
kwaliteitscirkel Plan-Do-Check-Act.   
De Wmo-adviesraad heeft jaarlijks overleg over de uitvoering met de gemeente. 
  
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 
In 2019 heeft de Wmo-adviesraad geen uitnodigingen ontvangen omtrent het 
Beschermd Wonen. Eind 2019 ontvingen we de versnellingsagenda Beschermd 
Wonen. De gemeente Vlissingen is hier het hele jaar druk mee bezig geweest, 
samen met de gemeenten Middelburg en Veere. 
Eén lid van de Wmo-adviesraad heeft hier als onafhankelijk vrijwillig voorzitter van de 
locatieraad Emergis Middelburg in samenwerking met het CZW bureau te Goes aan 
meegewerkt opkomend voor en meedenkend in het belang van de cliënten die 
Beschermd Wonen. Complimenten aan de gemeente Vlissingen dat deze opdracht 
van hoger-hand zo snel is uitgewerkt. Voor het nalezen van deze 
“versnellingsagenda” kunt u terecht op de website van  de gemeente Vlissingen bij 
de raadsinformatiebrief Beschermd Wonen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwillige Burger Adviseurs of Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
Bij het ingaan van de WMO wet in 2015 heeft de wet bepaald dat iedere gemeente 
garant moet staan voor het beschikbaar hebben van onafhankelijke 
Cliëntondersteuners, later is de term Vrijwillige Burgeradviseurs gehanteerd. Als 
burger kan men hierop een beroep doen i.g.v. ondersteuning bij gesprekken, het 
geven van advies en/of verbinding leggen met uitvoerende organisaties. 
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Diverse organisaties hebben cliëntondersteuners voor hun cliënten maar niet alle 
burgers zijn bij een organisatie cliënt of klant of willen hiervan gebruik maken omdat 
deze cliëntondersteuner werkt bij deze organisatie. 
Het aanstellen van Vrijwillige Burger Adviseurs stond om financiële redenen niet op 
de prioriteitenlijst van het college mede ook omdat er vanuit de burgers niet om een 
cliëntondersteuner werd gevraagd. Lokale ouderenorganisaties bieden aan hun 
leden al veel ondersteuning. Maar onze samenleving bestaat uit meer dan alleen 
ouderen en hoe doe je een beroep op iets waarvan je niet weet dat het bestaat? 
Uiteindelijk heeft in 2018  de gemeente een oproep gedaan in de regionale kranten 
en heeft men zich voor deze vrijwilligersfunctie kunnen aanmelden. Dit heeft er toe 
geleid dat in 2019, 6 a 7 vrijwilligers een scholing hebben ontvangen. Via het 
Vrijwilligerspunt kan de burger een beroep op hen doen. 
  
VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking 
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking trad op 14 juli 2016 
in Nederland in werking. 
Doel van het VN-verdrag handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen 
van de mensenrechten van mensen met een beperking waarbij de grondbeginselen 
zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Met de 
ondertekening van dit verdrag zijn overheid en gemeentes verplicht bij het maken 
van beleid en wetgeving hiermee rekening te houden. 
Als burger maar ook als beleidsmedewerkers zonder handicap ontbreekt het wel 
eens aan inzicht waar men met een handicap zoal mee te maken krijgt. 
De werkgroep is in het signaleren en advies geven zeer actief. Denk hierbij bv aan 
het schouwen van toegankelijkheid openbare ruimte, adviezen bij ontwerpprocessen, 
overleg en vragen gemeente ambtenaren en ondernemers. 
 
“Per 1 januari 2019 moesten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een 
lichamelijke beperking. Hier is uitgebreid aandacht aan besteed door de werkgroep. 
De provincie heeft in 2019 speciaal subsidie voor de toegankelijkheid van bushaltes 
uitgetrokken, zie: https://www.zeeland.nl/actueel/provincie-stimuleert-gemeenten-om-
bushaltes-toegankelijk-te-maken 
De gemeente Vlissingen heeft hier gebruik van gemaakt. Wij hebben hierbij ook mee 
gedacht en geadviseerd.” 
 
Verder voegt de werkgroep VN-verdrag toe als behandelde onderwerpen: 
 

“Gehandicapten oftewel miva parkeerplaatsen: 
- Vragen gesteld aan de gemeente en uitgezocht hoe het in andere gemeenten 

geregeld is. 
 

Terrassenbeleid:  
- Geadviseerd en input gegeven over de inhoud van het beleid en de 

communicatie naar de ondernemers. 
 

Handboek toegankelijkheid openbare ruimte: 
- Vragen gesteld aan de gemeente en ongevraagd advies uitgebracht. 
 

 
 

https://www.zeeland.nl/actueel/provincie-stimuleert-gemeenten-om-bushaltes-toegankelijk-te-maken
https://www.zeeland.nl/actueel/provincie-stimuleert-gemeenten-om-bushaltes-toegankelijk-te-maken


14 
 

Werkgroep toegankelijkheid Nollebos Westduingebied: 
- Informatieavond bijgewoond en gesprekken gevoerd met desbetreffende 

ambtenaren. Schouw uitgevoerd in dat gebied. 
 
 
Omgevingswet 
De omgevingswet is een toekomstige Nederlandse wet die een verregaande 
vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en beheer van 
de leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in 
een nieuwe wet. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te 
starten. Als werkgroep omgevingswet van de Wmo-adviesraad zijn er geen 
besprekingen o.i.d. met de gemeente geweest in 2019. Er is door een van de 
werkgroepsleden wel deelgenomen aan een deelsessie omgevingswet bij 
kennisbijeenkomst Toegankelijkheid van Juust. 
Het college wil graag dat de Omgevingsvisie tot stand komt samen met de inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om die reden krijgt iedereen in 2020 
de kans om mee te denken en mee te praten. Op verschillende momenten en 
verschillende manieren kan iedereen meedoen, zowel online als offline.  
Op 1 januari 2021 treedt de wet in werking en op 1 januari 2024 moet de 
Omgevingsvisie gereed zijn. 
  
Accommodatie 
Dit betreft het beheer en gebruik van accommodaties  cq gebouwen die in eigendom 
zijn van de gemeente Vlissingen. Het  gebruik van de diverse accommodaties is in 
2017/18 geëvalueerd en hieruit is een advies gekomen voor een efficiënter gebruik. 
Naar aanleiding hiervan heeft de Wmo-adviesraad  samen met de sportraad begin 
2019 een advies aangeboden, ”revitalisering gemeentelijk accomodatiebestand en 
beleid”. 
  
Interne Zaken 
- Naast  de regulieren bestuurstaken zijn er in 2019 sollicitatie en 
evaluatiegesprekken gehouden wat geresulteerd heeft in 2 nieuw leden. 
- In 2020 wordt een nieuw /vervolg samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
Vlissingen getekend. 
                  
Aanbieden jaarverslag. 
Jaarlijks wordt het jaarverslag aangeboden aan het college tijdens een openbare 
avond waar alle inwoners van Vlissingen welkom zijn. 
Een gedeelte van deze avond wordt ingevuld met een actueel onderwerp. In 2019 
was dit eenzaamheid, een thema dat niet leeftijd gerelateerd is. Dit onderwerp is een 
aandachtsgebied dat zowel lokaal als Walchers is opgenomen in het 
gezondheidsbeleid.   
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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. Daarnaast 
wordt de Wmo-adviesraad, zoals gezegd, proactief gevraagd mee te denken met de 
beleidsontwikkeling. Deze adviezen worden tijdens de maandelijkse vergadering van 
de Wmo-adviesraad vastgesteld. De gemeente neemt altijd kennis van een advies 
van de Wmo-adviesraad gevraagd óf ongevraagd. Tevens worden de adviezen 
meegenomen in de besluitvorming van de betreffende beleidsnota en/of een 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 raadsstukken bij het 
betreffende onderwerp van de gemeenteraad. 
 
Eerder is door politieke beslissingen het Walcheren voor elkaar project stopgezet. Dit 
betekent dat iedere gemeente meer haar eigen koers ging varen. De onderlinge 
samenwerking in de uitvoering is er overigens wel nog steeds. 
De Walcherse gemeenten vullen elkaar dus aan als het gaat om het aanbod van 
Wmo-voorzieningen. Af en toe wordt er nog een gezamenlijk advies gegeven of in 
ieder geval de moeite hiertoe genomen. Of er in de toekomst juist weer meer 
gezamenlijke adviezen gegeven gaan worden, is politiek afhankelijk. De lokale 
toegang is gerealiseerd in het gemeentehuis, waarbij iedere Walcherse gemeente 
zelfstandig werkt per 01-01-2020.  
 
De gemeenten werden in 2015 naast de Wmo verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk 
en inkomen, zorg voor langdurig zieken en ouderen, passend onderwijs en preventie 
en aanpak van huiselijk geweld. De gemeente kreeg dus meer verantwoordelijkheid 
in het sociale domein met daarbovenop ook nog een korting op het budget.  
 
Het jaar 2019 is het vierde 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 2017 afliepen. De uitdaging voor de gemeente(n) 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 Wmo-adviesraad Vlissingen 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 
gemeente goed geregeld en goed uitgevoerd wordt. 
 
 
 
Onderstaand is een overzicht te vinden van de gevraagde en ongevraagde adviezen 
die door de Wmo-adviesraad in 2019 zijn uitgebracht. Per advies is ter illustratie, een 
korte samenvatting te vinden, met daarbij een korte samenvatting van het antwoord 
van het college. Alle adviezen zijn, in volledige versie, te vinden op de website van 
de Wmo-adviesraad. 
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3.1 Ongevraagd advies revitalisering gemeentelijk 
accomodatiebestand en beleid – gezamenlijk advies met de 
Sportraad Vlissingen. (dd. 6-3-2019) 
 
  
In dit advies geven wij aan dat:  
 
De Sportraad Vlissingen is afgelopen jaren uitgebreid geïnformeerd en betrokken 
geweest bij de voortgang van de rapporten van Copier, Newae, informatieavonden 
en bijeenkomsten met de wethouder en beleidsmedewerker Sport.Wij waarderen 
deze betrokkenheid en spreken onze dank hiervoor uit. 
De Sportraad heeft in 2015 en 2017 geadviseerd op welke manieren de binnensport- 
en welzijnsaccommodaties ingericht zouden kunnen worden (zie bijlages op de 
website van de Wmo-adviesraad Vlissingen) 
Het samen optrekken van de beleidsterreinen Welzijn, Onderwijs, Sport en Cultuur 
binnen de gemeente Vlissingen heeft versterkend gewerkt bij het onderzoek van 
Newae en zal mogelijk veel voordelen opleveren voor de gemeente. 
Doordat in 2018 de verkiezingen hebben plaatsgevonden en de vorming van een 
nieuwe coalitie veel tijd in beslag heeft genomen, is de uitwerking van het Newae 
rapport ernstig vertraagd. 
In december 2018 is de laatste informatie bijeenkomst geweest voor sport- en welzijn 
verenigingen en commerciële gebruikers. Opvallend was de geringe belangstelling 
vanuit de sport maar des te meer vanuit de commerciële en welzijn gebruikers. 
De Sportraad en de Wmo-adviesraad zijn begin februari 2019 geïnformeerd door de 
heer Bastiaanssen en de heer van den Beld over het project “revitalisering 
gemeentelijk accommodatiebestand”. 
De Sportraad is positief over de invulling voor de gebruikers, namelijk de scholen ( 
basis en voortgezet), verenigingen en stichtingen met maatschappelijke bijdrage op 
het gebied van sport, welzijn en cultuur. 
Wel moeten er goede richtlijnen komen om de commerciële partijen en stichtingen 
buiten het verenigingstarief te houden. 
Als voorbeeld de volgende situatie: een tennisleraar die lessen verzorgt in een 
gemeentelijke accommodatie waarbij de vereniging de accommodatie gaat huren. 
Het is opvallend dat er opnieuw onderzoek gedaan gaat worden middels enquêtes 
en gesprekken met gebruikers. 
Het rapport van Copier en het rapport van Newae bevatten voldoende informatie 
over de gebruikers en de accommodaties. 
Ons advies is dat de weg van onderzoeken doorbroken mag gaan worden door 
concrete stappen te gaan nemen en een reëel tijdspad uit te gaan zetten. 
Door het uitblijven van concrete stappen blijven hoge kosten van de bestaande 
accommodaties doorlopen. 
 
Lage bezettingsrendementen van de accommodaties met hoge energielasten, 
onderhoudskosten, verzekeringen, belastingen enz. zijn een verspilling van de 
belastingcenten van de burgers van de gemeente Vlissingen. 
Bovenstaande advies wordt ook ondersteund door de Wmo adviesraad. 
Verder verneemt de Sportraad graag op welk wijze de gemeente de bezuiniging van 
€ 348.000,-- van 2019 zal gaan realiseren. 
Graag ontvangen wij uw reactie. 
Met vriendelijke groet 
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André Stroo, voorzitter Sportraad 
Bijlages: advies sportraad 2015 en 2017 (zie website Wmo-adviesraad 
ondergebracht bij de website van de gemeente Vlissingen). 
 
 
 
De gemeente heeft in haar beantwoording op dit advies aangegeven dat: 
 
Een belangrijke vervolgstap is dus een aanvullende interviewronde met gebruikers. 
Tijdens deze interviewronde gaat de gemeente, onduidelijkheden die er nu nog zijn 
in beeld brengen, het gebruikersoverzicht volledig krijgen, om vervolgens op basis 
daarvan de benodigde gemeentelijke capaciteit te kunnen bepalen. Vragen zijn 
gericht op de rechtsvorm van de gebruiker, inzicht te krijgen in het huidige gebruik, 
het toekomstig gebruik, de aard van het toekomstige gebruik en/of gebruiksvorm, evt. 
noodzakelijke voorzieningen en daarnaast wil de gemeente graag zicht krijgen op 
evt. onderhuurders. Omdat het uitgangspunt is het volledig maken van het 
gebruikersoverzicht, zal het niet nodig zijn om alle gebruikers hierbij te betrekken. 
Voor een aantal zijn alle gegevens al in beeld. 
Planning/tijd: uitvoering april/mei/juni 2019. 
 
 
 
 

3.2 Ongevraagd advies Wvggz  (Wet Verplichte Geestelijke 
GezondheidsZorg) (dd. 4-11-2019) 
 
 
In dit advies geven wij aan dat: We ons zorgen maken vanuit met name het 
cliëntperspectief over de Wvgzz, de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke 
GezondheidsZorg. Over deze wet die per 1 januari 2020 ingaat, ook wel genoemd 
wet verwarde personen heeft onze raad op 4-11-2019 o.a. haar zorgen geuit en de 
vraag gesteld of de onafhankelijke cliëntondersteuners bij ingang van deze wet al 
voldoende toegerust zijn om de specifieke taken inzake deze wet uit te voeren. 
 
Daarnaast mag de overlastbestrijding van het toenemend aantal verwarde personen 
geen doel zijn van deze nieuwe wet. 
 
 
 
 
De gemeente heeft in haar beantwoording op dit advies aangegeven dat:  
 
Op 5 november 2019 hebben wij uw ongevraagde advies d.d. 4 november 2019 
inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en 
dwang (Wzd) ontvangen. Beide wetten zijn met ingang van 1 januari 2020 in werking 
getreden. Middels deze brief reageren we op de aandachtspunten die u benoemt in 
uw advies. 
Wij zijn ons ervan bewust dat de tijd die is verstreken tussen het ontvangen van uw 
brief – 5 november 2019 – en de beantwoording te lang is. Hiervoor bieden wij onze 
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excuses aan. We nemen uw adviezen mee in de uitvoering en doorontwikkeling van 
de Wvggz op lokaal en Zeeuws niveau. 
Ten aanzien van de Wzd is de rol van de gemeente formeel beperkt, omdat de 
uitvoering hiervan onder de verantwoordelijkheid van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) valt. Net als bij de Bopz blijft de burgemeester verantwoordelijk voor het 
nemen van een inbewaringstelling bij een zorgcrisis onder de Wzd. De overige 
verplichte zorg is een verantwoordelijkheid van het CIZ. 
1. U vraagt of er momenteel voldoende onafhankelijke cliëntondersteuning 
beschikbaar is en of de ondersteuners toegerust zijn om deze specifieke vorm van 
ondersteuning te bieden. 
De cliënt zelf en zijn familie/naasten als ondersteuners worden in de voorbereiding 
van een zorgmachtiging gevraagd mee te denken over de verplichte zorg. Hierbij 
dient ruimte te zijn om ook andere vormen van begeleiding en ondersteuning te 
bespreken. 
Daarnaast heeft elke cliënt recht op onafhankelijke cliëntondersteuning door een 
patiëntvertrouwenspersoon (pvp). Deze kan in dienst zijn van een onafhankelijke 
stichting, zoals het Maatschappelijk Werk Walcheren, die ondersteunt in contacten 
met de psychiater en de geneesheer-directeur. De pvp doet niets zonder 
toestemming van de cliënt en is gratis. 
Cliënten kunnen zich ook laten ondersteunen door de Eigen Kracht Centrale. Zij 
helpen met het organiseren van een zogeheten Eigen Kracht-conferentie. Dit is een 
bijeenkomst waarin je alle familie, vrienden en hulpverleners die je bij je plan wilt 
betrekken samenbrengt om goede werkafspraken te maken. De Eigen Kracht 
Centrale zorgt voor een plancoördinator, die je vervolgens helemaal begeleidt bij het 
opstellen van je Plan van aanpak. Clientondersteuning kan ook geboden worden 
door vrijwillige burgeradviseurs en regionale cliëntenorganisaties, zij zijn er voor 
vragen op alle leefgebieden. Zij kennen de ‘sociale kaart’ en kunnen helpen bij het 
opstellen van een Plan van aanpak. 
Met de burgeradviseurs wordt geïnventariseerd wat de scholingsbehoefte is om nog 
beter ondersteuning te kunnen bieden. 
Ook heeft elke cliënt recht op een advocaat. Als de cliënt nog geen advocaat heeft, 
wordt deze toegewezen als er sprake is van een crisismaatregel onder de Wvggz. 
2. U adviseert ons inwoners, zowel cliënten als hun vertegenwoordigers, te wijzen op 
hun recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Het informeren en betrekken van naasten en/of familie van de cliënt behoort tot de 
vereisten bij het beoordelen van een toeleiding naar een zorgmachtiging. 
In de communicatie aan cliënten en hun vertegenwoordigers wordt gewezen op 
zowel onafhankelijke cliëntondersteuning als de ondersteuning van familie- en 
cliëntorganisaties. De communicatie vindt nu nog plaats via de websites van de 
gemeenten en via het Meldpunt Wvggz Zeeland bij meldingen door naasten van de 
cliënt. 
Op dit moment wordt de communicatie aangescherpt, waarbij o.a. cliëntorganisaties 
betrokken worden. 
3. U vraagt naar de werkwijze als er geen naasten beschikbaar zijn. 
Deze vraag is hierboven reeds beantwoord: er wordt dan een beroep gedaan op de 
onafhankelijke cliëntondersteuning, waarbij de keuze bij de cliënt ligt of hij/zij deze 
ondersteuning wenst. 
4. Naar aanleiding van een uitspraak van een belangenorganisatie adviseert u ons 
duidelijke grenzen te stellen ten aanzien van de Wvggz, zodat dwang bijvoorbeeld 
niet ingezet kan worden om overlast van verwarde personen te bestrijden. 
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Zowel de Wvggz als de Aanpak personen met verward gedrag zijn gericht op het 
bieden van passende zorg aan kwetsbare inwoners. Toch zitten er verschillen in de 
cliëntgroep, in de beoordeling van de meldingen en de vervolgzorg. 
Te allen tijde wordt er bij meldingen Wvggz getoetst op de criteria van de Wvggz. De 
criteria zijn strak omschreven in de wet. De toetsing richt zich op ernstig persoonlijk 
nadeel ten gevolge van psychiatrische problematiek. 
De Wvggz is altijd de uiterste zorgvorm, als alle andere zorg in het vrijwillige kader 
geen oplossing biedt en de cliënt niet mee wil (of kan, door de psychische status) 
werken aan vrijwillige gemeentelijke of verzekerde zorg. 
In de Aanpak personen met verward gedrag is er niet per definitie een koppeling met 
psychiatrie. Bredere problematiek of oorzaken kunnen een grondslag vormen van 
verward gedrag: medicatiegebruik of niet innemen van medicatie, 
sociale/maatschappelijke problemen, dementie of andere omstandigheden. 
Verwarde personen hebben dus niet altijd een psychiatrisch ziektebeeld. Verward 
gedrag leidt ook niet altijd tot ernstig nadeel voor de cliënt of diens omgeving. 
De hulp aan verwarde personen vindt plaats op basis van vrijwilligheid. 
Omdat de beoordeling van de meldingen bij beide gericht is op passende zorg en het 
voorkomen van verplichte zorg, is overlap tussen beide doelgroepen op 
persoonsniveau niet volledig uit te sluiten. Een enkele melding kan altijd leiden naar 
een Wvggz-melding, maar dat is zeker niet het doel. 
 
De meldingen voor Wvggz en verward gedrag zijn dan ook gescheiden en worden 
apart beoordeeld. 
5. U vraagt de gemeente te verwijzen naar het deel van de Wvggz en Aanpak van 
verward gedrag dat betrekking heeft op het rechterlijk besluit tot toepassen van een 
vorm van dwang indien het opstellen van een eigen Plan van aanpak of een 
alternatieve ondersteuning niet werkt. 
Indien er sprake is van een crisismaatregel vraagt de psychiater dit aan bij de 
burgemeester. Een medische verklaring van de psychiater is onderdeel van de 
beoordeling, alsook het hoorverslag (als de cliënt gehoord kan worden). Het besluit 
van de burgemeester wordt beoordeeld door de Officier van Justitie en vervolgens de 
rechter. Indien er sprake is van een crisismaatregel, ligt de dossiervorming en 
onderbouwing bij de psychiater. 
Indien er sprake is van een verzoek tot voorbereiding van een zorgmachtiging is er 
geen sprake van een crisis. Zoals in er vorige paragraaf aangegeven, dient de 
gemeente de melding te onderzoeken op noodzaak/aanleiding voor een verdere 
verkenning in het kader van de Wvggz. Dit heet een verkennend onderzoek. Hierin 
wordt onderzocht of er sprake is van ernstig nadeel ten gevolge van een 
psychiatrisch ziektebeeld. Hierin wordt ook onderzocht of verplichte zorg voorkomen 
kan worden en of de cliënt open staat om ernstig nadeel te voorkomen of beperken 
met behulp van vrijwillige zorg of maatwerkondersteuning. Het betreft zorg en 
maatwerkondersteuning binnen zowel het gemeentelijk als verzekerde domein. Voor 
beide domeinen geldt het onderzoek op de noodzaak c.q. de mogelijkheid om 
verplichte zorg te voorkomen. 
Indien het verkennend onderzoek leidt tot een aanvraag voor de voorbereiding van 
een zorgmachtiging bij de Officier van Justitie, is deze aanvraag voorzien van een zo 
feitelijk mogelijke onderbouwing waarom verplichte zorg nodig is. Alsook waarom 
vrijwillige zorg/ondersteuning niet toereikend is om ernstig nadeel te reduceren of 
weg te nemen. De Officier vult de aanvraag aan met gegevens van de ggz en de 
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politie, alvorens de aanvraag voor een zorgmachtiging in te dienen bij de rechter. De 
rechter neemt het eindbesluit. 
Vanaf het moment dat de Officier verplichte zorg nodig acht, kan de cliënt alsnog 
verplichte zorg voorkomen via een eigen Plan van aanpak. Dit plan wordt beoordeeld 
door de geneesheer-directeur ggz, voorafgaand en gedurende de uitvoering ervan. 
6. U adviseert de gemeente toezicht te houden op de uitvoering van de wet, met 
name waar het maatregelen betreft die voor een langere periode worden opgelegd. 
Het toezicht op de uitvoering is een bevoegdheid van de Inspectie Gezondheid en 
Jeugd. Zowel de gemeente als de patiëntvertrouwenspersoon kunnen zorgwekkende 
signalen melden bij de Inspectie. 
7. U vraagt waar de grens ligt tussen acceptabel gedrag en verward gedrag dat 
vraagt om een maatregel. 
Het verschil tussen verward gedrag en verplichte zorg is toegelicht in punt 3. 
8. U vraagt hoe de burger zich hierop kan voorbereiden, zodat er vooraf geweten 
wordt waar de grens ligt? Hoe is de informatieverstrekking over de Wvggz richting 
alle inwoners van Vlissingen, nog voor de implementatie van de nieuwe wet? 
Informatie over de Wvggz is landelijk voor de meeste inwoners toegankelijk via 
internet en uitgelegd via tekst en filmpjes, ook geruime tijd vóór de implementatie van 
de wet. 
 
Voorafgaand aan de implementatie is er geen actieve informatiecampagne gevoerd. 
Iedereen was druk om de basis op orde te hebben door alle nieuwe taken te 
beleggen. Los van de landelijk beschikbare informatie is deze wet nieuw voor 
iedereen. Voor gemeenten, ggz, het Openbaar Ministerie, de politie, cliënt- en 
familieorganisaties en andere betrokkenen. Om inwoners te voorzien in goede 
informatie, is kennis en deels ervaring nodig. 
Landelijk is nu een informatiecampagne in ontwikkeling. In afwachting daarvan en 
om de implementatie van de regionale meldpunten op te kunnen richten, is breed 
gekozen voor een tijdelijke lichte communicatievorm. 
Elke gemeente heeft basisinformatie op de website geplaatst. Hierin is een link 
gemaakt met de landelijke website waarop informatiefilms staan. De films zijn 
afgestemd op zowel de cliënten met een psychiatrische problematiek als cliënten met 
een verstandelijke beperking of gehoorproblemen. 
De gemeentelijke informatie voorziet eveneens in een link naar het Zeeuwse 
Meldpunt Wvggz en naar familie- en cliëntondersteuning. 
Indien een Wvggz-melding leidt tot een verkennend onderzoek, is er een gesprek 
met de cliënt. Dit gesprek wordt uitgevoerd door ervaren professionals en is gericht 
op het kunnen voorkomen van verplichte zorg. 
Een Zeeuwse informatiefolder voor zowel de cliënt als de melder(s) is bijna klaar en 
wordt afgestemd met een cliënt- en familieorganisatie, de patiëntvertrouwenspersoon 
en de ggz. g 
9. In uw advies ruimt u terecht een belangrijke plaats in voor de onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Hierover merkt u zelf al terecht het volgende op: “Het is van 
essentieel belang dat een verward persoon altijd bijgestaan kan worden door iemand 
die de cliënt kent en waarmee de cliënt weerbaarder wordt tegenover wat er over 
hem besloten wordt. Wij adviseren u om de cliënten bij ‘de nieuwe toegang’ te wijzen 
op hun recht op onafhankelijke cliëntondersteuning”. 
Wij ondersteunen uw visie. Bij meldingen in het kader van de Wvggz en de Aanpak 
personen met verward gedrag is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning 
onderdeel van het werkproces. 
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10. U verzoekt ons een overzicht te geven van de locaties Beschermd wonen en 
andere geschikte opvanglocaties in de gemeente Vlissingen. We wijzen u er wel op 
dat deze locaties niet zijn gekoppeld aan de Wvggz. 
Zorgaanbieder 
WVO 
’s Heeren Loo Emergis 
Gors 
Juvent 
MGB 
Locatie 
Dongestraat 1; Scheldehof Stadhuisplein 22 
Kasteelstraat 120; Troelstraweg 269 Van Dishoeckstraat 
Walstraat 15 Badhuisstraat 62, 66 
U adviseert het inrichten van een laagdrempelige toegangslocatie waar cliënten, 
naasten en omwonenden binnen kunnen lopen. U benoemt dat zo’n locatie ook 
geschikt kan zijn voor nazorg na een crisissituatie met als doel een gelijksoortige 
situatie in de toekomst te voorkomen. Met betrekking tot de Openbare geestelijke 
gezondheidszorg (Oggz) kunnen inwoners terecht bij de lokale toegang van 
gemeente Vlissingen (Team Wmo en Jeugd). Dit is een laagdrempelige manier om 
vragen te stellen of zorgen te delen. Wat betreft nazorg is er altijd sprake van 
passende hulp voor cliënten: als de cliënt behoefte heeft aan nazorg of dit door de 
begeleider nodig wordt geacht, wordt deze geboden. 
11. U vraagt aandacht voor cliënten die ggz mogelijk gaan mijden, teneinde geen 
indicatie volgens de Wvggz te krijgen. 
 
Uw zorg is begrijpelijk en is ook de onze, echter, verplichte zorg is niet nieuw. De 
wetswijziging in splitsing van de Bopz naar de Wvggz en de Wzd is meer dan 
voorheen gericht op het voorkomen van verplichte zorg en meer maatwerk in 
verplichte zorg. De posities van de cliënt, diens naasten en de 
patiëntvertrouwenspersoon zijn nadrukkelijker omschreven en onderdeel van het 
proces. 
Toch is verplichte zorg nooit wenselijk en per definitie als uiterst inzetbare zorg. 
Sommige cliënten hebben een zelfbeschikkingsverklaring voor de situaties waarin ze 
in een crisis dreigen te komen. Ze weten dat ze dan niet openstaan voor zorg, maar 
geven richtlijnen of een vorm van toestemming hoe te handelen als ze dit zelf niet 
meer helder hebben. De zelfbeschikkingsverklaring wordt opgesteld in overleg met 
de psychiater, de cliënt en diens naasten of vertrouwenspersoon. 
De meeste cliënten in het gedwongen kader zijn echter zorgmijdend. Cliënten die in 
aanmerking kunnen komen voor verplichte zorg worden via diverse kanalen gemeld. 
Dus niet altijd via de ggz. Dat is een van de aanleidingen waarom gemeenten een 
regionaal meldpunt hebben, waar iedereen die zich zorgen maakt kan melden. 
12. U vraagt of de nieuwe wet invloed heeft op de inhoudelijke behandeling van 
cliënten met betrekking tot mijding van maatregelen. 
De cliënten die gemeld worden of feitelijk in aanmerking komen voor verplichte zorg, 
zijn bijna allen zorgmijdend, staan niet open voor vrijwillige zorg of zijn door de 
psychische context niet in de gelegenheid om heldere afwegingen te maken. 
Zowel vrijwillige als verplichte zorg zijn gericht op het voorkomen of beperken van 
ernstig nadeel. Toch heeft de Wvggz effect op een andere manier van werken dan in 
de Bopz: 
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buurtgenoten, familie, overige naasten en professionals. 

zorg en het voorkomen van verplichte zorg getoetst. Een gesprek met de cliënt is hier 
onderdeel van. Dit onderzoek wordt in duo uitgevoerd door ervaren procesregisseur 
van het Meldpunt en geregistreerd psychiatrisch deskundige. 

maatwerk dan de Bopz. Zo is er niet alleen 
gedwongen zorg via opname, maar ook ambulant of poliklinisch. Indien er sprake is 
van ambulante of poliklinische verplichte zorg, blijft de cliënt onderdeel van de 
maatschappij en zijn sociale omgeving. 

ook meer verplichte zorgvormen beschikbaar, waardoor een grotere groep 
cliënten in aanmerking zou kunnen komen. 

nadeel. Ernstig nadeel op veiligheid voor cliënt en diens omgeving, gezondheid, 
maatschappelijk ten ondergaan, verwaarlozing, enz.. 

-zorgverantwoordelijken hebben de opdracht om meer te sturen 
op een sluitende aanpak. Het betreft het verstevigen van de verbinding tussen zorg, 
wonen, participatie, inkomen, schuldhulpverlening en veiligheid, ter preventie van 
verplichte zorg en het bieden van goede nazorg. 

ggz de taak om te zorgen voor een goede nazorg, waarin de aansluiting op het brede 
sociale domein onderdeel van is. Bijvoorbeeld de inzet van inkomensondersteuning, 
Blad 5 behorend bij 1187807 
 
participatie, schuldhulpverlening, wonen, of andere maatwerkondersteuning in de 
Jeugdhulp of Wmo. 
13. U adviseert bestaande cliënten te blijven volgen en professionals voor te lichten 
om dergelijke situaties te voorkomen. 
Ter bescherming van de rechtspositie van de cliënt is het blijven volgen van een 
cliënt niet zonder meer toegestaan. Uiteraard wordt in samenhang met de 
gemeenten gestreefd naar goede nazorg op de van toepassing zijnde leefgebieden 
en het organiseren van een laagdrempelige nazorgfunctie. 
Elke gemeente heeft vaste contactpersonen voor de Wvggz, die aanspreekpunt zijn 
voor zowel de lokale Oggz-partners als het Meldpunt Wvggz. 
Door middel van informatiesessies worden professionals geïnformeerd en 
geadviseerd. Samen met cliënten, naasten, professionals, cliëntorganisaties e.a. zijn 
we lerend onderweg. 
14. Ten slotte vraagt u aandacht voor de deskundigheid en betrouwbaarheid van de 
omgeving van de cliënt met betrekking tot het melden van verward gedrag. U 
waarschuwt voor misbruik en het ten onrechte benaderen van een persoon als zijnde 
verward. U vraagt hoe men zich hiertegen kan verweren. 
Elke melding wordt serieus genomen en door ervaren professionals beoordeeld. 
Door de multidisciplinaire samenstelling van het regionale meldpunt en de 
samenwerking met diverse organisaties, naasten en cliënten, is het (wederzijds) 
lerend effect geborgd. De samenwerking is laagdrempelig en doelgericht vorm 
gegeven. Zowel in de beoordeling van verward gedrag en Wvggz als in de toeleiding 
naar passende zorg en ondersteuning. 
Zoals bij elke nieuwe wet of decentralisatie van taken, kent ook de Wvggz een lerend 
inwerktraject. Werkprocessen worden voortdurend verfijnd op basis van ervaringen 
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op regionaal en landelijk niveau. Evaluaties zijn ingebouwd in de werkwijze van het 
regionaal meldpunt. 
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en danken u hartelijk voor het 
meedenken en uw advies. 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, de secretaris, de burgemeester, 
mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
  
 
 

3.3 Gevraagd advies technische aanpassingen beleidsregels Wmo 
& Jeugdhulp (dd. 27-11-2019) 
 
In dit advies geven wij aan dat:  
 
De werkgroep verordening Wmo & Jeugd heeft de aanpassingen van de 
beleidsregels Wmo & Jeugdhulp met de gemeente besproken. Het betreft hier alleen 
technische veranderingen doordat de toegang verandert (van Porthos naar de lokale 
toegang) en een wijziging van de eigen bijdrage Wmo in het abonnementstarief. Eind 
2019 is hierover door de raad dit positieve advies uitgebracht. 
 
De gemeente heeft in haar beantwoording op dit advies aangegeven dat: 
 
Op 27 november 2019 heeft u een gevraagd advies gegeven over de technische 
aanpassingen beleidsregels Wmo en Jeugd. U heeft een positief advies hierover 
gegeven. Dank hiervoor. 
Het college heeft kennis genomen van uw advies en heeft de aanpassingen, zoals 
met u besproken, conform vastgesteld. 
 
 
 
 
 

3.4 Ongevraagd advies inzake onvoldoende beschikbaarheid van 
praktijkhoudende huisartsen binnen de gemeente Vlissingen (dd. 
13-12-2019) 
 
  
In dit advies geven wij aan dat:  
 
Onze raad in toenemende mate signalen ontvangt dat nieuw ingeschreven inwoners 
van onze gemeente, wat ze ook proberen, moeilijk binnen onze gemeente kunnen 
worden ingeschreven voor de huisartsenzorg. 
De huisartsen zijn naast eerstelijnszorg, voor iedereen nodig omdat deze 
poortwachter ook bepalend is voor medicatie voorschrijvingen en of doorverwijzingen 
naar de 2e lijnszorg. Daarnaast hebben huisartsen ook een taak betreffende 
preventie voor zorg in de gemeente Vlissingen. Als zij deze taak niet kunnen 
vervullen door het tekort aan huisartsen, dan komt er meer zorg naar de gemeente 
toe. 
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(Ook is de volledige versie van dit advies uiteraard te vinden op de website van de 
Wmo adviesraad). 
 
De gemeente heeft in haar beantwoording op dit advies aangegeven dat: 
 
Het college is bekend met het dreigende tekort aan huisartsen en deelt uw zorgen 
hierover. Middels deze brief reageren we op de aandachtspunten die u benoemt in 
uw advies. 
 
Nieuw ingeschreven inwoners en toegankelijkheid praktijken 
U geeft aan dat nieuw ingeschreven inwoners moeite hebben met het vinden van 
een huisarts en dat een aantal praktijken niet algemeen toegankelijk is. Hoewel we 
als gemeente geen taak hebben in het organiseren van huisartsenzorg, volgen we de 
ontwikkelingen hierin wel en onderhouden contact met huisartsen en bijvoorbeeld HZ 
over de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor nieuwe inwoners. Het is ons 
bekend dat het voor nieuwe inwoners soms lastig is om een huisarts te vinden. Voor 
zover bij ons bekend kunnen nieuwe inwoners van onze gemeente nog wel een 
huisarts vinden, zij het niet altijd de huisarts van hun voorkeur. 
 
Overleg CZ en ZHCO 
In uw advies verzoekt u ons om bij CZ en de Zeeuwse Huisartsen coöperatie (ZHCO) 
aan te dringen en in overleg te treden over het huisartsentekort. Het probleem van 
een tekort aan huisartsen beperkt zich niet tot Vlissingen, maar is een probleem dat 
in heel Zeeland speelt. Voor een sterke campagne zoeken we daarom nadrukkelijk 
de samenwerking op provinciaal niveau. Er vindt reeds afstemming plaats met CZ en 
de ZHCO, op bestuurlijk niveau gebeurt dit in het College Zorg & Welzijn. 
 
Er is een provinciaal plan uitgewerkt gericht op een toekomstbestendige 
huisartsenzorg. Dit plan kent verschillende speerpunten, waaronder: 
Werving van huisartsen. Bijvoorbeeld door: Zeeland aantrekkelijk te maken en te 
houden, gezamenlijke wervingsaanpak die uitgaat van het voortdurend en proactief 
aantrekken van kandidaten. De campagnewebsite “huisarts-in-zeeland” en de 
Walcherse vakantiedokter zijn daar voorbeelden van. 
 
  
 

3.5 Ongevraagd advies handboek openbare ruimte (dd 16-12-2019) 
 
  
In dit advies geven wij aan dat:  
 
De Wmo-adviesraad zich zorgen maakt over de toegankelijkheid van de openbare 
ruimte voor mensen met een beperking. Met dit ongevraagde advies wil de raad de 
nadruk leggen op het zo snel mogelijk starten van de werkzaamheden om te komen 
tot een volwaardig overzicht van richtlijnen en uitvoeringsvormen. Het handboek 
openbare ruimte levert  (bij consequent gebruik) talloze voordelen op, zoals o.a.: 
uniformiteit, niet telkens het wiel opnieuw uitvinden, implementatie bij de start van de 
engineering zodat aanpassingen achteraf niet nodig zijn. Kortom: efficiency dat zal 
leiden tot minder kosten. 
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De gemeente heeft in haar beantwoording op dit advies aangegeven dat:  
Dit proces loopt nog, dus reactie komt later. 
 

 
 
 
 
3.6 Gevraagd advies toegankelijkheid Nollebos/Westduingebied (dd 
16-12-2019) 
 
 
In dit advies geven wij aan dat:  
 
Op 11 november 2019 heeft de werkgroep Nollebos/Westduingebied een gesprek 
gehad met de projectleider Nollebos/Westduingebied, in dit gesprek zijn een groot 
aantal zaken wat betreft toegankelijkheid voor dit gebied genoemd. Ook zijn er een 
aantal bronnen aangeraden waardoor de projectleider een helder beeld heeft 
gekregen wat betreft toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Wij adviseren 
u dat bij elke verandering, vernieuwing, ontwerp, visie, regulier onderhoud van het 
Nollebos/Westduingebied rekening gehouden wordt met het VN-verdrag voor 
mensen met een beperking en het handboek toegankelijkheid openbare ruimte 
(indien dit dan gereed is). 
Wij verwachten dan ook dat het Nollebos/Westduingebied uiteindelijk voor iedereen 
toegankelijk zal worden, in al zijn verscheidenheid. 
 
 
De gemeente heeft in haar beantwoording op dit advies aangegeven dat: 
 
Dit proces loopt nog, dus reactie komt later. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4a Financieel overzicht 2019 
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Slotopmerkingen 
  
 
Als raad zijn we blij dat Willem Tak medio 2019 onze geledingen is komen 
versterken. Monique Wurth zal in 2020 officieel toetreden. 
 
Het afgelopen jaar hebben wij ervaren dat het aantrekken van nieuwe leden 
(vrijwilligers) steeds moeilijker wordt. Ook het komende jaar zullen we vacatures 
plaatsen voor nieuwe leden. Waarbij we alle tools die daarvoor beschikbaar zijn 
zullen aanwenden om nieuwe leden te rekruteren. 
 
In ieder geval gaan we als team met minstens evenveel motivatie het komende jaar 
verder, waarbij we signalen uit de samenleving omzetten in adviezen voor het college 
van B&W van Vlissingen, dit kunnen gevraagde of ongevraagde adviezen zijn.  
 
Ter afsluiting het woord aan één van onze leden: 
 
 
“Beste leden van de WMO-raad. 
  
Wanneer ik terugdenk aan 2019 denk ik met name terug aan de maandelijkse 
vergaderingen. Helaas kon ik hier niet altijd tot het einde, vanwege de zorg en 
therapie omtrent mijn handicap, bij aanwezig zijn. De vergaderingen heb ik als zeer 
plezierig ervaren. Er heerst een respectvolle sfeer en de leden zijn erg behulpzaam; 
precies zoals het een WMO-er betaamt hebben ze deze rolstoelafhankelijke man, mij 
dus, ook menig keer geholpen en verplaatst tijdens de vergadering. 
In 2019 was ik ook deel van de adviesgroep Beschermd Wonen. Hier is niet veel in 
gebeurd maar dit wordt ruimschoots ingehaald in 2020. 
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Verder wil ik benadrukken dat ik het uniek en vooruitstrevend vind dat de WMO-raad 
Vlissingen een gehandicapte persoon, zoals ik, in zijn gelederen heeft. Mijn inbreng 
als ervaringsdeskundige kan bijdragen aan een breder perspectief en dus betere 
dienstverlening vanuit de WMO in Vlissingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ir. J.C.E. Verdonk” 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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    
 
*De website van de Wmo-adviesraad Vlissingen is op de website van de gemeente 
Vlissingen te vinden, met de zoekterm: Wmo-adviesraad. 
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