
Jaarverslag 2020 van de Stichting Adviesgroep Wmo Gorinchem (Wmoraad). 

 

 

De Wmoraad werd dit jaar gevormd door 

E. Boer, voorzitter 

E. Hollander, secretaris 

H. Buis, penningmeester 

E. den Heijer 

P. Roza 

J. van der Wal 

JW Buis 

H. Vendel. 

 

Het doel om in 2020 minstens twee nieuwe leden te verwelkomen, is door de bijzondere situatie 

niet gehaald. Ook het meermaals geplande bezoek van de wethouder aan onze vergadering staat nog 

in de wacht. 

 

De gemeente voorziet de Wmoraad van financiën op basis van de subsidieverordening. Er zijn geen 

inkomsten uit andere bron. Een kascommissie controleert de inkomsten en uitgaven, bevindt deze in 

orde en daarmee wordt de penningmeester gedechargeerd. 

 

Door de onmogelijkheid om op verantwoorde wijze vaker fysiek bij elkaar te komen, zijn er maar 

vier vergaderingen geweest, waarvan twee in restaurant Metropole. Het stadhuis was als reguliere 

vergaderingslocatie zoveel mogelijk buiten gebruik. Ook het gebruikelijke informeel samenzijn in 

juli aan het begin van de zomervakantie is door de mensen van Metropole uitstekend verzorgd. De 

eveneens gebruikelijke feestelijke afsluiting van het jaar na de vergadering van december is niet 

doorgegaan. 

 

Ondanks dat er het grootste deel van het jaar “weinig tot niets” mogelijk was, heeft de Wmo- raad 

niet helemaal stil gezeten. 

In de loop van het jaar zijn door de afzonderlijke leden behoorlijk wat contacten gelegd en 

onderhouden via Zoom, Teams e.d. en soms live vergaderingen bijgewoond of gesprekken gevoerd. 

Deze betroffen o.a. gemeentelijke commissievergaderingen, raadplegingen inzake Jeugdzorg, 

Beschermd Wonen, aanbesteding Molenhopper, aanbesteding Huishoudelijke Hulp, mantelzorg, 

Integraal Sociaal beleid. 

Het verzenden van (email-)brieven aan de gemeente of anderen met advies of vragen en 

opmerkingen is eveneens enigszins doorgegaan: deze gingen o.a. over Jeugdzorg, het advies van de 

Raad van Ouderen inzake preventie, het keukentafelgesprek, aan Rivas vanwege een signaal,  

 

Een geplande z.g. grote bijeenkomst – over Toegankelijkheid in brede zin – kon door de Wmo- raad 

niet worden georganiseerd. Ook een gesprek met de wethouder vond geen doorgang. Het lijstje met 

onderwerpen en vragen blijft geactualiseerd totdat het wel mogelijk is. 

 

De website wordt uptodate gehouden. Geschikte artikelen zijn vanuit de email overgenomen en 

geplaatst. Het is mogelijk gemaakt de letters te vergroten en via gesproken woord kennis te nemen 

van de inhoud. Een ander aspect van toegankelijkheid. 

 

Wat voor zovelen geldt, geldt ook voor de Wmo- raad: in 2020 was veel niet mogelijk, maar het 

was ook geen verloren jaar.  

 

 


