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Voorwoord 
 
Het jaar 2021 stond, ook voor onze adviesraad, in het teken van de corona-pandemie. Dat 

betekende opnieuw: plannen wijzigen en improviseren. Veel van onze taken hebben wij, 

ondanks te beperkingen, kunnen uitvoeren. Gevraagde en ongevraagde adviezen zijn 

uitgebracht en we hebben de (goede) contacten met het gemeentebestuur en de 

ambtenaren kunnen aanhouden en verdiepen. Maar ons voornemen om ook de Veerse 

burgers meer bij ons werk te betrekken en daarvoor ook in de verschillende kernen 

contacten te leggen hebben wij daardoor nog niet kunnen waarmaken.  

Dit jaarverslag geeft een beeld van onze activiteiten. Activiteiten, die zijn uitgevoerd door 

mensen. Vrijwilligers, die zich als lid van onze raad inzetten voor het welzijn van de Veerse 

inwoners. Verschillende leden hebben, om uiteenlopende redenen hun lidmaatschap van 

onze raad beëindigd. U kunt hierover lezen in het verslag. We zijn hun veel dank 

verschuldigd voor hun inzet! Hun vacatures zijn gelukkig weer vervuld kunnen worden en 

daar zijn we blij mee. Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom!  

Ook de contacten met onze collega-raden van Middelburg en Vlissingen, op informeel 

niveau, zijn verder uitgerold. Het is goed om als “buren” kennis te nemen van elkaars manier 

van werken en van de wijze waarop het sociaal domein in onze buurgemeenten wordt 

uitgevoerd.  

Ook in het nieuwe jaar vragen de vele ontwikkelingen op het gebied van WMO en Jeugd 

onze aandacht. Veel raakvlakken zijn er ook met andere werkgebieden, zoals het 

Gezondheidsbeleid, de Inburgeringswet en Beschermd wonen. Waar dat mogelijk is werken 

we daarin samen met andere organisaties.  

Het primaat blijft wat ons betreft vooral bij een vlotte toegang voor de burger tot de 

basisvoorzieningen die de WMO en Jeugdwet bieden. Die toegang moet vooral 

laagdrempelig zijn en ook voor iedereen kenbaar en bereikbaar. Van daar dat ook 

“communicatie” hoog op onze agenda staat.  

In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en zal er een nieuw college worden 

gevormd. Ook aan de politieke partijen hebben wij ons “verlanglijstje” voor het sociaal 

domein voorgelegd. We hopen van harte op een blijvende goede samenwerking!  

In het afgelopen jaar hebben wij onze vergaderingen voor het merendeel virtueel (via Zoom) 

moeten houden. Dat is niet ideaal en we merken ook dat dit belemmerend werkt op ons 

functioneren als leden van de WMO-raad. We hopen dan ook van harte dat onze digitale 

vergadering van januari 2022 de laatste in deze vorm is geweest en we vanaf nu elkaar weer 

maandelijks fysiek kunnen ontmoeten.  

 

Oostkapelle, februari 2022 

Frans Zwemer 

Voorzitter WMO-raad Veere 
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Inleiding 
 

De WMO-Veere 
Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet betrekt 
het College van Burgemeester en Wethouders van Veere haar inwoners, cliënten of hun 
vertegenwoordigers via de WMO-raad bij de voorbereiding en uitvoering van genoemde wetten.  
Inwoners, cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen via de WMO-raad invloed uitoefenen op het 
door het College van Burgemeester en Wethouders gevoerde beleid ten aanzien van het sociaal 
domein. 
 
De WMO-raad Veere is een onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en collectieve 
belangenbehartiging voor de doelgroepen van de WMO en de Jeugdwet.  
Het doel van de WMO-raad is om, vanuit een onafhankelijke positie, een optimale betrokkenheid te 
bewerkstelligen tussen het College van Burgemeester en Wethouders en de inwoners van de 
gemeente Veere bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het beleid binnen het 
sociaal domein. 
 

Uitgangspunten van de WMO-raad:  
 

1. Proactief meedenken in het door de gemeente gevoerd beleid 
2. Het geven van een gevraagd of ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en 

Wethouders op het uit te voeren beleid en over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en de Jeugdwet, dit vanuit het perspectief van de bewoners die hulp en 
ondersteuning nodig hebben. 

3. Het signaleren van relevante ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van het Sociaal 
Domein 

4. Een brug vormen tussen burgers en gemeente.  
 
 
 

Samenstelling van de WOM-raad per 1 januari 2021 
 
Dhr. F. Zwemer (Frans)    Voorzitter   Oostkapelle 
Dhr. J. Braam (jan)    Secretaris   Gapinge 
Mw. C.M. Fongers-Hamer (Carien)  Lid    Veere 
Mw. H.M. van Os-Koevoets (Henny)  Lid    Zoutelande 
Dhr. M.L. van der Schelde (Rinus)  Lid    Vrouwenpolder 
Dhr. R. Paalman (Roel)    Lid    Veere 
Mw. B. Wattel (Barteline)   Lid    Zoutelande 
Mw. E. Joosten (Ellen)    Lid    Zoutelande 
Dhr. A. Kramer (Abe)    Lid    Koudekerke 
 
Mw. B. Wattel werd per 1 januari benoemd tot penningmeester.  



WMO-raad Jaarverslag 2021 Pagina 5 van 14 
 

Mutaties in de WMO-raad 
 
Met ingang van het jaar 2021 had de WMO-raad acht leden. 
Het jaar 2021 werd afgesloten met negen leden. 
Vier leden zijn vertrokken en vijf leden zijn door het college van burgemeester en wethouders 
aangesteld als lid van de WMO-raad. 
De WMO-raad streeft naar een vertegenwoordiging vanuit iedere kern van de gemeente Veere.  
Gedurende het jaar 2021 is regelmatig via de digitale nieuwsbrief van de gemeente een oproep 
gedaan voor nieuwe WMO-raad leden. Dit heeft geleid tot 5 nieuwe leden. 
 
 
Uitgetreden 
Mw. H. van Os (Henny)  heeft per 1 maart 2021 haar lidmaatschap van de WMO-raad opgezegd in 
verband met het mogelijk ontstaan van integriteitsconflicten met haar werk voor het CDA-Veere als 
fractiemedewerkster en haar lidmaatschap van de WMO-raad.  
Dhr. R van de Schelde (Rinus) heeft om medische reden zijn lidmaatschap van de WMO-raad per 1 
juni 2021 moeten opzeggen. 
Dhr. F. Zwemer (Frans) zou na de maximale zittingsperiode van twee maal vier jaar zijn lidmaatschap 
per 31 december 2021 moeten beëindigen. Hij is 6 jaar lang voorzitter geweest van de WMO-raad. 
Gezien de sterke mutatie binnen de WMO-raad in 2021 heeft de WMO-raad bij het college van 
burgemeester en wethouders een verzoek ingediend om Dhr. F. Zwemer voor één jaar dispensatie te 
verlenen. Het college van burgemeester en wethouders heeft aan Dhr. F. Zwemer voor het jaar 2022 
dispensatie verleend als lid van de WMO-raad. 
Mw. C. M. Fongers- Hamer (Carien) heeft na de maximale periode van twee maal vier jaar haar 
lidmaatschap per 31 december 2021 beëindigd. 
Dhr. R. Paalman (Roel) heeft per 31 december 2021 zijn lidmaatschap van de WMO-raad moeten 
opzeggen i.v.m. verhuizing buiten de gemeente Veere. 
 
Toegetreden 
Per 1 januari 2021 zijn toegetreden tot de WMO-raad 
 
Mw. B. Wattel (Barteline)   Zoutelande 
Mw. E. Joosten  (Ellen)   Zoutelande 
Dhr. A. Kramer (Abe)   Koudekerke 
 
Per 1 juni 2021 zijn toegetreden tot de WMO-raad 
Mw. H. Wattel (Heleen)   Koudekerke 
Dhr. J. C. Bouwmeester (Sjef)   Veere  Deze heeft om hem moverende reden zijn  
         lidmaatschap per 1 september opgezegd. 
Per 1 september is toegetreden tot de WMO-raad  
Dhr. A. Willemstein (André)                      Meliskerke 
Per 1 oktober is toegetreden tot de WMO-raad  
Dhr. G. Rhodes (Grant)   Veere 
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Het jaar 2021 
 

Adviezen 
 
Uitgebracht gevraagd advies 

1. Advies: “Nadere regels WMO & Jeugdhulp gemeente Veere 2021” (februari 2021) 
2. Advies “Rapportage 2020domein” (Sturen met inzicht) (juni 2021) 
3. Nieuwe Wet Inburgering (December 2021) 

 
Uitgebracht ongevraagd advies 

1. Ongevraagd advies Intervence (januari 2021) 
2. “De juiste zorg”. plan van aanpak (februari 2021 
3. Extra stembureaus (maart 2021) 

 
Landelijke projecten 
De WMO-raad is middels een klankbordgroep betrokken bij het “Koplopers project” onafhankelijke 
cliëntondersteuning.  Dit project krijgt landelijke ondersteuning van Movisie (Kennis en aanpak van 
sociale vraagstukken) 
 

Bijeenkomsten 
Elke 2e dinsdag van de maand komt de WMO-raad bijeen in vergadering.  
Door de aanhoudende COVID19 besmettingen hebben de vergaderingen in de maanden januari tot 
en met mei digitaal plaats gevonden.  De vergaderingen in de maanden juni tot oktober waren 
fysieke bijeenkomsten waar we gebruik konden maken van de ruime bedrijfskantine in het gebouw 
van DW Prefab Hondegemsweg 6, Serooskerke waar de RIVM-voorschriften tot handhaving van 1,5 
mtr. afstand ruimschoots konden worden nageleefd. 
In november werd fysiek vergaderd in “de Zandput” te Serooskerke omdat de vergaderruimte in het 
gebouw van Stichting Welzijn Veere verhuurd werd aan de naastliggende basisschool.  
Helaas moest op advies van de overheid het fysiek samenkomen weer worden beëindigd i.v.m.  
toenemende COVID-besmettingen en werd in december weer digitaal vergaderd. 
 
Maandelijks heeft er overleg plaats gevonden met de contactambtenaar Judith van der Graaf 
Lopende WMO-zaken werden hier doorgesproken. 
 
Het bestuurlijk overleg met de wethouder heeft plaats gevonden in de maanden maart, juni en 
september 2021.  
Het overleg met de wethouder wat in december op de agenda stond werd verplaatst naar januari 
2022. 
 
Een afvaardiging van de WMO-raad Veere heeft overleg gevoerd met de Sociale Cliëntenraad 
Walcheren, waarbij met name is gekeken op welke manier wij elkaar kunnen versterken op het 
gebied van het sociaal domein. Afgesproken is dat dit overleg in de toekomst met enige regelmaat zal 
plaatsvinden.  
 
In 2021 heeft de WMO-raad Veere twee keer overleg gevoerd met de ASD-Middelburg en de WMO-
raad Vlissingen. Hieraan namen de voorzitters en de secretarissen van de genoemde raden deel. Bij 
dit informele overleg zijn zaken besproken die de drie Walcherse gemeenten aangaan.  
Tijdens de laatste bijeenkomst werd besloten om in 2022 drie keer in het jaar bijeen te komen. 
 
Gezien het groot aantal nieuwe WMO-raadsleden heeft in november een cursus betreffende de taak 
en bevoegdheid van de WMO-raad plaats gevonden. Deze cursus werd verzorgd door de landelijke 
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organisatie “de Koepel, adviesorgaan sociaal domein”. Aan deze cursus - door de WMO-raad Veere 
georganiseerd- werd ook deelgenomen door leden van de ASD-Middelburg en de WMO-raad 
Vlissingen. 

 

Inhoud bijeenkomsten 
 
Januari  
In deze zoom-vergadering werden de nieuwe leden mw. Joosten (Ellen) mw. Wattel (Barteline) en 
dhr. Kramer (Abe) geïntroduceerd.  
Aan Barteline Wattel werd gevraag of zij bereid was het penningmeesterschap op zich te nemen. Zij 
zou hierover contact opnemen met de afgetreden penningmeester (dhr. Cees de Smit).  
Om alle documenten voor alle WMO-raadsleden zo toegankelijk mogelijk te maken heeft eenieder 
toegang tot “Dropbox” gekregen waar alle relevante stukken in geplaatst zullen worden.  
In deze vergadering werd uitgebreid stil gestaan bij de wijze waarop de gemeente communiceert met 
haar burgers. De digitale nieuwbrief kent nog maar weinig abonnees.  Er wordt nog gewacht op het 
communicatieplan van de gemeente. 
Met betrekking tot de jeugdhulp en de ontmanteling van de jeugdhulp organisatie  “Intervence” 
heeft de WMO-raad een ongevraagd advies geschreven waarin is benadrukt dat een goede 
overgangsregeling naar een andere jeugdhulp organisatie hierin noodzakelijk is. 
 
Februari 
In deze zoom-vergadering waren als gasten aanwezig Sven van den Beemt (Adviseur sociaal domein) 
en Judith van de Graaf (contactambtenaar) om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden 
over “Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Veere 2021”, waar over de WMO-
adviesraad voor 10 maart 2021 een advies moet uitbrengen.  
Er werd een werkgroep ingesteld met betrekking tot opzetten van het cliënt ervaringsonderzoek 
(CEO) samen met de projectleider van de gemeente. 
Over de notitie “de juiste zorg” heeft de raad een ongevraagd advies geschreven en dit opgestuurd 
naar het college van Burgemeester en Wethouders. 
 
Barteline Wattel heeft het penningmeesterschap van de WMO-raad op zich genomen. 
 
Maart 
In deze zoom-vergadering werd de WMO-raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen 
betreffende de jeugdzorg. 
Het advies van de WMO-raad betreffende “Nadere regels WMO en Jeugd” werd besproken, 
vastgesteld en opgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. 
Er is overleg geweest met Stichting Welzijn Veere met betrekking tot jeugdactiviteiten in coronatijd. 
Er werd door de WMO-raad een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot het geringe 
aantal stembureaus bij de extra openstellingen op 15 en 16 maart voor de Tweede Kamerverkiezing. 
 
April 
In deze zoom-vergadering werden de leden van de WMO-raad in kennis gesteld van het landelijk 
“Koplopersproject”. Via de klankbordgroep blijft de WMO-raad hierover op de hoogte en kan 
meepraten over het Veerse beleid dat zich ontwikkelt binnen dit project.  
Met betrekking tot het cliënt ervaringsonderzoek gaven WMO-raadsleden aan extra 
onderzoeksvragen bij de projectleider te hebben ingediend. 
Ten aanzien van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) werd besloten 
deelnemende politieke partijen aan te sporen hun opvatting betreffende het sociaal domein in hun  
verkiezingsprogramma op te nemen. 
Het concept verslag van het in maart gehouden bestuurlijk overleg werd besproken. 
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De WMO-raad heeft aan de gemeente om inzicht gevraagd hoe het verloop is van een WMO 
aanvraag tot een WMO uitvoering. 
 
 
Mei 
In deze zoom-vergadering werd vastgesteld dat “Dropbox’ zijn weg onder de WMO-leden heeft 
gevonden. 
Er werd verzocht advertenties voor nieuwe leden voor de WMO-raad te plaatsen in de digitale 
nieuwsbrief van de gemeente. 
Er werden agendapunten geformuleerd voor het bestuurlijk overleg van 17 jun1 2021 en er werden 
agendapunten geformuleerd voor het gezamenlijk overleg van de WMO-raad Veere met de ASD-raad 
Middelburg en de WMO-raad Vlissingen. 
De WMO-procesbeschrijving van Joris Hoogwerf werd besproken.  
Het verslag van de bijeenkomst van de deelnemers van het “Koplopersproject” met de bijbehorende 
PowerPoint werd besproken. 
 
Juni 
De fysieke vergadering vond plaats in de bedrijfskantine van “DW Prefab” te Serooskerke. 
Martijn Koppejans was als gastspreker uitgenodigd voor het bespreken van de 
“strandtoegankelijkheid” voor mensen met een beperking. Dit met betrekking tot het Europees 
verdrag voor toegankelijkheid. 
Aan de WMO-raad werden Heleen Wattel en Sjef Bouwmeester aan de raad voorgesteld als nieuwe 
leden van de WMO-raad. 
De raad stelde vast dat de toegezegde communicatienota niet is uitgekomen. Men hoopt deze voor 
het einde van het jaar in concept gereed te hebben. 
De agenda voor het aanstaande overleg met de Walcherse adviesraden werd vastgesteld. Aan dit 
overleg zal de voorzitter en secretaris deelnemen. 
Er werd een ongevraagd advies geschreven als reactie op het “ rapport sociaal domein 2020” en 
opgestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouder”. 
 
Juli  
In deze fysieke vergadering was het dhr. S. Hubregtse (bewindvoerder schuldhulpverlening) die een 
inleiding hield over de schuldhulpverlening. Het ging hier om informatie over cliënten die door welke 
oorzaak ook hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. Hij beklemtoonde dat preventie en 
vroegsignalering essentieel zijn en veel problemen kan voorkomen. 
Dhr. André Willemstein werd in deze vergadering aan de WMO-raad voorgesteld als nieuw lid van de 
WMO-raad 
Er werd gesproken over het invoeren van gedifferentieerde afvaltarieven (Diftar) en welke 
consequenties dit heeft voor gezinnen met kleine kinderen (luiers e.d.) en ouderen met betrekking 
tot incontinentiemateriaal. De WMO-raad houdt de ontwikkelingen op dit gebeid nauwlettend in de 
gaten.  
Er werd een vergelijkend “Cliënt ervaringsonderzoek” (CEO)  uit de jaren 2018, 2019, 2020 besproken 
waaruit is gebleken dat de WMO in de gemeente erg aanbod gestuurd en weinig vraag gestuurd is. 
Twee leden van de WMO-raad zijn hierover in gesprek geweest met de met de betrokken 
ambtenaar. 
 
September 
In deze fysieke vergadering werd voorlichting gegeven door “Stichting Manteling” die hulp en 
ondersteuning biedt aan mantelzorgers. Het gaat hierbij om draaglast verlichtende en draagkracht 
versterkende ondersteuning. Ook de relatie met deze stichting en het WMO-loket van de gemeente 
Veere werd besproken. 
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De voorzitter en secretaris deelden mee dat zij een gesprek hebben gehad met de portefeuillehouder 
en de beleidsmedewerkster “communicatie” van de gemeente over de wijze hoe de gemeente 
communiceert met haar bewoners. Dit levert voor ouderen en mensen die niet digitaal vaardig zijn 
problemen op. Ook werd in dit gesprek uitvoerig stilgestaan bij de uitvoering van de digitale 
nieuwsbrief en werden de mogelijkheden besproken om berichten door bijvoorbeeld dorpsraden of 
andere organisaties binnen de gemeente Veere in de nieuwsbrief op te nemen. Dit zal aandacht 
krijgen. 
Dhr. R. Paalman deelde mee dat hij per 31 december de WMO-raad moet verlaten i.v.m. huisvesting 
buiten de gemeente Veere. Hierdoor ontstaat de vraag wie per 1 januari de nieuwe voorzitter van de 
WMO-raad zal worden. 
Van de zittende leden is alleen de secretaris meer dan een jaar lid van de WMO-raad. In de oktober 
vergadering zal hier opnieuw over worden gesproken. 
Dhr. Grant Rhodes heeft zich aangemeld als nieuw lid van de WMO-raad. Hij zal voor de volgende 
vergadering worden uitgenodigd.  
Er heeft een voortgangsgesprek plaats gevonden tussen twee leden van de WMO-raad met de 
ambtenaar over het Cliënt ervaringsonderzoek. (CEO) 
Ook was er een verzoek uitgegaan naar de politieke partijen van de gemeente Veere om het sociaal 
domein nadrukkelijk op te nemen in hun verkiezingsprogramma.  
De voorzitter en de secretaris hebben samen met een voormalig lid van de WMO-raad een gesprek 
gehad met de voorzitter van de Sociale Cliëntenraad Walcheren. (SCW) over wie welke bevoegdheid 
heeft met betrekking tot advisering. Vastgesteld werd dat de WMO-raad adviseert over het te voeren 
WMO-beleid en de SCW over het beleid m.b.t. de Participatiewet en de wijze van uitvoering van het 
beleid.  
Het bestuurlijk overleg met de wethouder en het dagelijks bestuur van de WMO-raad zal op 28 
september plaatsvinden. 
 
Oktober  
In deze fysieke vergadering die werd gehouden in het gebouw van Stichting Welzijn Veere werd door 
twee ambtenaren voorlichting gegeven over de “Rapportage Sociaal domein 1e halfjaar 2021”. Het 
ging hier met namen over de effectiviteit, de kwaliteit, en de kosten van de zorg. De WMO-raad 
stelde vast dat de rapportage erg cijfermatig was en adviseerde het rapport af te sluiten met een 
hoofdstuk waarin op basis van de inhoud van het rapport ambitieuze doelen zouden worden 
geformuleerd voor de volgende periode. 
Ook pleitte de WMO-raad ervoor om niet alleen te komen tot een Zeeuws preventieakkoord maar 
ook te komen tot een preventieakkoord op Veers-niveau. 
Naar aanleiding van het gesprek met de WMO-raad en de SCW werd door de raad vastgesteld dat de 
WMO-raad zich voorlopig niet gaat omvormen tot de Adviesraad Sociaal Domein . (ASD) 
De WMO-raad heeft zich gebogen over de vraag op welke wijze zij inbreng zou kunnen hebben op 
het coalitieprogramma welke na de verkiezingen zal worden opgesteld. De WMO-leden werden 
verzocht hier onderwerpen voor aan te leveren. 
Dhr. Bouwmeester heeft per brief laten weten zijn lidmaatschap van de WMO-raad door 
privéomstandigheden per direct te moeten beëindigen 
Aan dhr. Willemse werd gevraag of hij het voorzitterschap van de WMO-raad van Dhr. Zwemer wilde 
overnemen. Hij deelde echter mede dat hij hiervoor nog te kort in de WMO-raad zit om het 
voorzitterschap adequaat te kunnen uitvoeren. Dhr. Braam zal het secretariaat blijven uitvoeren. 
Dhr. Grant Rhodes heeft zich voorgesteld aan de raad als nieuw lid van de WMO-raad. 
Het toegestuurde verslag met betrekking tot de vroegsignalering van schulden werd besproken. 
Er werd verslag gedaan van de bijeenkomst betreffende de het OCO-project wat door de WMO-raad 
gevolgd wordt. 
Leden van de WMO-raad Veere, de ASD-raad Middelburg en de WMO-raad Vlissingen zullen in 
november een cursus volgen voor beginnende leden van de WMO-raad welke wordt gegeven door 
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een medewerkster van “de Koepel adviesraad sociaal domein” 
 
November 
Deze fysieke vergadering heeft plaats gevonden in het verenigingsgebouw “de Zandput” omdat de 
vergaderlocatie in het gebouw van Stichting Welzijn Veere inmiddels verhuurd is aan de naast 
liggende school. 
Het is de bedoeling dat het verenigingsgebouw “de Zandput” als definitieve vergaderplaats zal gaan 
functioneren. 
In deze vergadering werd voorlichting gegeven over de “Schuldhulpverlening en vroegsignalering” 
door twee medewerksters van Orionis. Met ingang van 1-1-2022 is er sprake van een wettelijke 
vroegsignalering om oplopende schulden zo snel mogelijk te voorkomen. 
De agenda voor het digitaal overleg van de WMO-raad Veere, de ASD-raad Middelburg en de WMO-
raad Vlissingen werd besproken. 
De vraag kwam aan de orde op welke wijze we als WMO-raad grip houden op de zorg-inkoop. Hier 
zal aandacht aan worden besteed. 
Er werd besloten dat de voorzitter en de secretaris samen met de betrokken gemeentelijke 
ambtenaar en een jurist, opnieuw zal kijken naar de “Verordening burgerparticipatie WMO & Jeugd”. 
Er zal in januari 2022 een datum hiervoor worden vastgesteld. 
Aan dhr. Zwemer werd gevraagd of hij bereid zou zijn een extra jaar als voorzitter te willen blijven 
functioneren in de WMO-raad. Gedurende deze periode zal dhr. Willemstein de functie van 
vicevoorzitter op zich nemen.  Beide leden stemmen hiermee in.  
De secretaris zal voor dhr. Zwemer dispensatie aanvragen bij het college van burgemeester en 
wethouders om nog een extra jaar lid te zijn van de WMO-raad. 
De secretaris stemt in met een nieuwe vierjarige periode als secretaris van de WMO-raad. 
Enkele leden van de WMO-raad hebben de informatiebijeenkomst betreffende de “Nieuwe Wet 
Inburgering (NWI) bijgewoond en brachten hierover verslag uit. 
De WMO-raad zal opnieuw kijken naar de werkgroep indeling en deze zo nodig deze te vernieuwen. 
In het verslag van de WMO-vergaderingen zal in het vervolg een “to-do lijst” worden opgenomen. 
Ook zal het verslag zo snel mogelijk in “dropbox “ geplaats worden zodat ieder weet wat hem/haar te 
doen staat. 
Er werd door alle leden positief gereageerd op de cursus voor beginnende WMO-leden welke werd 
gegeven door een medewerkster van “de Koepel adviesraad sociaal domein”. 
 
December 
Digitale Zoom vergadering. 
In verband met de afgekondigde overheidsmaatregels betreffende COVID19 was de WMO-raad 
genoodzaakt de vergadering weer digitaal te houden. 
Er werd meegedeeld dat het gesprek met de wethouder uitgesteld zou worden tot in de vergadering 
van januari 2022. 
De bijgestelde “Rapportage 1e halfjaar sociaaldomein” werd besproken.  
De WMO-raad heeft ingestemd met enkele juridische wijzigingen in de “Verordening en Nadere 
regels WMO & Jeugd”. 
De vergaderkalender 2022 werd vastgesteld. Zolang er fysieke beperkingen zijn met betrekking tot 
COVID19 zal er digitaal worden vergaderd. De fysieke vergaderingen zullen plaats vinden in het 
verenigingsgebouw “de Zandput” in Serooskerke. 
De gemeente Veere heeft aan dhr. Zwemer dispensatie verleend voor één jaar als voorzitter van de 
WMO-raad. 
De WMO-raad heeft gereageerd op het verzoek van de ambtenaar NWI om te reageren op het door 
haar aangeleverde concept “Nieuwe Wet Inburgering”. De WMO-raad betreurt het dat zij hiervoor 
maar 6 dagen de tijd kreeg om op dit concept te reageren en stelt vast dat hiermee onzorgvuldigheid 
in de hand wordt gewerkt. 
De voortgangsrapportage betreffende de “Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning” werd besproken. 
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De WMO-raad is benieuwd wat de gemeente Veere doet met betrekking tot “respijtzorg”. Hierover 
zullen vragen worden gesteld. 
Ook zullen er vragen worden gesteld over de invloed voor de Veerse inwoners is bij de invoering van 
het mobiliteitsplan Zeeland 2028. 
 
In deze vergadering werd digitaal afscheid genomen van mw. Carien Fongers-Hamer en dhr. Roel 
Paalman. Van beiden zal in een later stadium ook fysieke afscheid worden genomen. 
 

Bestuurlijk overleg 
Het bestuurlijk overleg met de wethouder heeft plaats gevonden op 18 maart, 17 juni en 28 
september. 
Het geplande overleg op 14 december kon door omstandigheden niet plaats vinden en is verplaatst 
naar 11 januari 2022. 
 
Bestuurlijk overleg 18 maart 2021. 
Digital overleg. 
Aan dit overleg is vanuit de gemeente deelgenomen door de wethouder en drie ambtenaren en 
vanuit de WMO-raad door de voorzitter, de vicevoorzitter en e secretaris. 
Er werd stilgestaan bij “meldpunt Geldzorg” waarover de WMO-raad later dit jaar meer over 
geïnformeerd zal worden en over de communicatie van de gemeente met haar burgers. Ook over dit 
laatste zal lopende het jaar actie over worden genomen. 
De stand van zaken met betrekking tot de toegang WMO kwam uitgebreid aan de orde. 
Voorgeteld wordt om dit bespreekpunt terugkerend op de agenda van het bestuurlijk overleg te 
plaatsen. 
De ontwikkelingen binnen de WMO-raad werd besproken. Er zal regelmatig een advertentie in de 
digitale nieuwsbrief geplaatst worden met een oproep voor nieuwe leden. 
De begroting van Orionis werd besproken samen met de Tonk-regeling (tijdelijke ondersteuning 
Noodzakelijke kosten) voor ondernemers en het giften beleid met betrekking tot een vrijstelling van 
€ 1200,00 voor bijstandsgerechtigden. 
Uitgebreid werd gesproken over de overgang van jeugdhulp van Intervence naar Jeugdbescherming-
West (JB-West)  
 
Bestuurlijk overleg 17 juni 2021 
Aan dit digitaal overleg hebben deelgenomen vanuit de gemeente de wethouder en vier ambtenaren 
en vanuit de WMO-raad de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. 
De wethouder gaf aan dat het Nationale preventieakkoord nog uitgewerkt moet worden op lokaal 
Veers niveau. 
Naar aanleiding van het toegestuurde verslag over “meldpunt geldzorg” werd aan de betreffende 
ambtenaar door de WMO-afvaardiging vragen gesteld. Deze werden naar wens beantwoord. 
Er werd gesproken over de inkoop welke loopt via het “Samenwerkingsverband Welzijnzorg 
Oosterschelderegio” (SWVO) en over de preventieve toegang naar de WMO. Over dit laatste waren 
reeds gesprekken gaande , maar door COVID19 zijn deze gesprekken voorlopig stil komen te liggen. 
Het agendapunt communicatie werd doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Tijdens de bespreking van het rapport “sociaal domein 2020” werd afgesproken dat de WMO-raad 
reeds in het voortraject geïnformeerd zal worden. 
De stand van zaken betreffende de Cliëntervaringsonderzoek werd besproken en zal na bespreking in 
het college naar de WMO-raad opgestuurd worden. 
De wethouder heeft gevraagd of de WMO-raad ook contact onderhield met de ASD-raad Middelburg 
en de WMO-raad Vlissingen wat door de WMO-raad bevestigend werd beantwoord. 
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Bestuurlijk overleg 29 september 2021 
Aan dit digitaal overleg hebben deelgenomen vanuit de gemeente de wethouder en twee 
ambtenaren en van uit de WMO-raad de voorzitter en de secretaris. 
Besproken werd de WMO-toegang op de website van de gemeente, de communicatie over de 
toegang in de geschreven pers, een plaats op de website van de gemeente voor Stichting Manteling” 
en de oplopende doorlooptijd in de “Toegang WMO” door COVID19. 
Met betrekking tot de backoffice (SWVO) zal in maart 2022 een medewerkster van SWVO naar de 
WMO-raad komen en de raad voorlichten over de werkwijze met betrekking tot de inkoop. 
De wethouder informeerde de WMO-raad over de overname van de jeugdzorg van Intervence door 
jeugdbescherming-west. Tevens kwam het Nationale preventieakkoord ter sprake waaraan nog 
gewerkt wordt. 
De WMO-raad stelde de wethouder in kennis dat in november een cursus voor nieuwe WMO-leden 
door “de Koepel adviesraad sociaaldomein” wordt verzorgd. Hieraan nemen ook de ASD-raad 
Middelburg en de WMO-raad Vlissingen deel. 
 

Walchers breed overleg 
Het Walchers breed overleg is een overleg tussen een afvaardiging van de ASD-raad Middelburg en 
de WMO-raad Vlissingen.  
Er is in 2021 twee keer digitaal overleg Walchers breed geweest. 
In het Walchers breed overleg van 16 juni werd gesproken over de positie van de adviesraden , hun 
werkwijze en hun betrokkenheid. 
De belangrijkste knel/zorgpunten van de afzonderlijke raden en de mogelijkheden om samen als 
Walcherse raden op te trekken werden besproken 
De deskundigheidsbevordering kwam ruimschoots aan de orde hetgeen heeft geleid tot een 
aanvraag van de dagcursus voor nieuwe WMO-leden. 
  
In het digitaal Walchers breed overleg van 30 november werd de gehouden studiedag op 14 
november geëvalueerd. Hier was men zeer positief over. 
De doorlooptijd bij WMO aanvragen werd door de drie raden doorgenomen.  
De mobiliteitsstrategie werd aan de orde gesteld. De WMO-raad Veere zal hier aan de ambtenaren 
vragen over stellen. 
De WMO Vlissingen en WMO Middelburg zijn bezig met het opzetten van wijknetwerken. 
De vroegsignalering bij de schuldhulpverlening werd onder de aandacht gebracht samen met het 
omgaan van de Nieuwe Wet Inburgering 2022. 
Het is een aanbeveling om meerdere keren per jaar gezamenlijk bijeen te koen. 
De volgende bijeenkomst zal de WMO-raad Veere organiseren. 
 
 
  
 
 
 
Secretaris WMO 
J. Braam  
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Rekening en balans 
REKENING VAN BATEN EN LASTEN  

2020  

BATEN  
  

Subsidie gemeente  

Ontvangen rente  
  

Totaal baten  
  

LASTEN  
  

Kosten deskundigheidsbevordering  

Aanschaf laptop met toebehoren  

DPG Media  

Abonnementen/lidmaatschappen  

Diverse kosten (bankkosten e.d.)  

Huur vergaderruimte  

Onkostenvergoedingen leden WMO-Raad  

Onvoorzien   
  

Totaal lasten  
  

EXPLOITATIERESULTAAT  
  

Begroting 2022  
  
  
  

9000  

Pro memorie  
  

9000  
  
  
  

500  

0  

650  

510  

250  

950  
  

6000  

150  
  

9010  
  

-10  
  

Rekening 2021  
  
  
  

8000  

1  
  

8001  
  
  
  

516  

0  

648  

510  

420  

86  
  

5417  

0  
  

7597  
  

404  

Rekening 2020  
  
  
  

9000  

0  
  

9000  
  
  
  

332  

0  
  

563  

311  

100  
  

5700  

801  
  

7807  
  

1193  
  

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021  
  

ACTIVA  
  

Vlottende activa  
  

Liquide middelen  
  

TOTAAL ACTIVA  
  

PASSIVA  
  

Eigen vermogen  
  

Algemene reserve  
  

Kortlopende schulden  
  

Overige schulden  
  

TOTAAL PASSIVA  

2021  
  
  
  
  
  

5810  
  

5810  
  
  
  
  
  

5810  
  
  
  

0  
  

5810  

2020  
  
  
  
  
  

5406  
  

5406  
  
  
  
  
  

5406  
  
  
  

0  
  

5406  
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Toelichting op de balans  
  

Liquide middelen  
  

Rabo rekening courant NL58 RABO 0133 1303 47  

Rabo Doelreserveren   NL66 RABO 3154 2844 43  

Totaal liquide middelen  
  

Eigen vermogen  
  

Algemene reserve 1 januari  

Exploitatieresultaat boekjaar  

Algemene reserve 31 december  
  

Overige schulden  

2021  
  
  
  

589,87  

5220,94  

5810,81  
  
  
  

5406,18  

404,63  

5810,81  
  

0  
  

2020  
  
  
  

185,86  

5220,32  

5406,18  
  
  
  

4213,50  

1192,68  

5406,18  
  

0  
  

 

Toelichting op de resultatenrekening   

Abonnementen en lidmaatschappen  
Betreft de bijdrage aan de Koepel Adviesraden Sociaal 

Domein en abonnement virusscanner (niet in 2021)  
  

Diverse kosten  

Betreft o.a. kosten bank minus rente en afscheid leden 

en we hadden veel mensen die afscheid hebben genomen 

Roel, Carien, Henny, en Rinus  
  

Huur vergaderruimte   
Kosten zijn eenmalig lager i.v.m. minder fysieke 

vergaderingen door Covid-19  
  

Onvoorzien (DPG MEDIA)  

Betreft advertentiekosten werving leden (801) staat nu 

onder DPG-media we verwachten in 2022 weer te 

moeten adverteren  

2021  
  
  

510  
  
  
  

420  
  

  
  

86  
  
  
  

648  

2020  
  
  

563  
  
  
  

311  
  
  
  

100  
  
  
  

801  
  

 

 

 

 

 

 
 


