
 

 
Wmo-raad Gemeente Oldebroek 

 

 

 

 

Verslag Wmo-raad Gemeente Oldebroek 9 januari 2013  - 1 - 

Verslag vergadering van de Wmo-raad Gemeente Oldebroek 9 januari 2013 
 
Voorzitter: dhr. R. Scholten 
Secretaris: dhr. A. van Gaalen 
Gemeente: mw. H. Leusink, dhr. S. van der Linden, dhr. T. van Noorloos 
De leden: dhr. J. Flipsen, mw. A. Spronk-Franken, dhr. M. Michelsen, dhr. G. Riezebos, 

dhr. R. Wienbelt, mw. W. Spijkerboer 
Afwezig: dhr. P. Everloo 
Notulist: mw. C.J. Tibben 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 

2. De Kanteling (dhr. S. van der Linden) 
De dataplanning moet nog worden verfijnd en deze wordt z.s.m. gestuurd naar de leden. 
Het communicatieplan is nog niet beschikbaar, ook daar moet nog data worden toevoegt. 
 
Dhr. Van der Linden geeft een toelichting op het gemeentelijk compensatiebeleid over de 
individuele verstrekkingen. Tussendoor stellen de leden vragen. 
- De verwachting is dat de 8 resultaatgebieden worden uitgebreid. 
- Uitgangspunt is dat het loket het belangrijkst is, deze moet klantgericht worden. Wmo-

consulent of ander persoon moet de vragen van de klant kunnen beantwoorden. Het vraagt 
een andere houding van de medewerker. Het vergt andere competenties. 

- Verdwijnt daarmee een stuk uniformiteit t.a.v. de behandeling van de aanvraag? Dat risico is 
theoretisch aanwezig. Echter, er is een tweede persoon die toetst de aanvraag. Ten tweede 
moet helder zijn welke competenties de consulent moet hebben om zo’n gesprek goed te 
kunnen behandelen. 

- Komt dat geld voor de trainingen van de consulent uit dezelfde pot als de voorzieningen? De 
verwachting is van wel. Wellicht kan het uit de opleidingsreserve voor personeel. 

- Het is helder dat er anders gewerkt moet worden. Dan moet er worden geïnvesteerd op ander 
gedrag en handelen van mensen. Het is noodzakelijk om de kwalitatief goede mensen te 
hebben om het gesprek met de klant aan te gaan. 

- Wat wil de gemeente op de resultaatgebieden bereiken? De kanteling komt ook bij de burger 
te liggen.  

- Het loket is het belangrijkst, maar waar vinden de gesprekken plaats? Thuis of moet de burger 
naar het gemeentehuis? Er ligt een drempel om naar het gemeentehuis te gaan. De Wmo-
raad geeft het dringende advies om de situatie thuis de bekijken. Het wordt extra genoteerd. 
De consulent gaat uit het gebouw en bezoekt de mensen thuis. 

- De competentie moet ook zijn dat de consulent de aansluiting bij de burger moet kunnen 
maken anders begrijpt de burger het niet. 

- T.a.v. eigen kracht en regie. De opmerking vanuit de Wmo-raad is dat niet iedereen ertoe in 
staat is om zelf een regie te voeren. Hoe gaat de gemeente sturing geven aan die 
uitvoeringsinstanties? Want ook de aanbieders moeten een kanteling maken. Dhr. Van der 
Linden geeft aan dat het College hier nog een besluit over moet nemen en in regionaal 
verband afspraken over maken. 

- De algemene voorzieningen gaan ook een belangrijk aspect worden. Mensen zullen het zelf 
moeten zien te vinden. De gemeente wil dit breder maken, met bijv. een was/strijkservice, 
boodschappendienst, klussendienst, etc. Ideeën zijn welkom. 

- Dhr. Michelsen geeft aan dat het CJG mogelijk ook een rol zou kunnen spelen als loket. 
- Dhr. Van Noorloos geeft aan dat je landelijk hoort over de sociale huisarts. De gezinscoach. 

Moet er niet één persoon per wijk zijn? Nu gaat ieder voor zijn vakgebied de wijk in. 
Er liggen wellicht mogelijkheden en kansen. Het is ook een soort van kanteling. 

- Dhr. Riezebos merkt op dat het helaas vaak het paard achter de wagen spannen is. Als je bijv. 
de sport te duur maakt, gaan mensen het niet doen. Vervolgens kost het veel meer geld om 
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de mensen dan op te vangen. Er wordt te kortzichtig gekeken naar de kosten en 
investeringen. 

- Dhr. Wienbelt zet zijn vragen bij de definitie van een schoon huis. Er zijn richtlijnen voor. 
- Beschikken over goederen voor primaire levensbehoefte, er zijn veel trieste gevallen bij de 

voedselbank. 
 
De Wmo-leden krijgen de gelegenheid om nog eens rustig na te denken over de notitie. Reacties 
kunnen tot zondag per e-mail worden gestuurd naar dhr. Scholten. Verder biedt de dhr. Scholten 
aan om een aparte afspraak te plannen met de Wmo-raad om hier nog eens verder over te 
brainstormen. Voorkeurstijd is tussen 16.00 en 18.00 uur. 
 

3. Jeugdconferentie (dhr. T. van Noorloos) 
- De conferentie is belegd omdat de jeugdzorg, jeugd GGZ en jeugd verstandelijke beperkten 

naar de gemeente komt. Het is om te bekijken of de gemeente echt goed voorbereid is. Is het 
preventief jeugdbeleid nu goed vormgegeven om straks niet gelijk in financieel zwaar weer te 
komen. Het preventief jeugdbeleid kost nu 3,5 miljoen euro. De jeugdzorg die straks bij de 
gemeente komt te liggen kost ook 3 miljoen euro. Echter, die 3 miljoen euro is voor 150 
kinderen. Die 3,5 miljoen is voor 7000 kinderen en jongeren. De jeugd GGZ en de jeugd LVG 
is nog niet becijferd. De verwachting is dat het in dezelfde orde van grote zit. Dus straks voor 
150 tot 200 jeugdigen 9 miljoen euro uittrekken. En 3,5 miljoen euro gaat dan naar het 
preventieve veld. De vraag is als het preventieve veld wordt verstrekt, kan dat de vraag naar 
zware zorg verminderen? 

- De conferentie is opgezet om de samenleving erbij te betrekken om bekijken welke stukken zij 
kan overnemen die de gemeente nu teveel toegeëigend heeft. 

- Vanuit de Wmo-raad wordt de suggestie om gebruik te maken van de Twitterwall om jeugd te 
trekken naar de conferentie. 

- Notitie positief jeugdbeleid. Wordt ambtelijk voorgelegd, daarna gaat het naar de Wmo-raad 
voor advies. 

- De vraag wordt bij de Wmo-raad neergelegd om bij de conferentie aanwezig zal zijn. Dhr. 
Michelsen zegt toe om de oud-leden van JPO te vragen de achterban te informeren over de 
conferentie.  

 
4. Termijnen Wmo leden 

De Wmo-raad staat dit jaar voor verlenging van de termijnen van diverse leden. De verordening 
biedt de mogelijkheid om een termijn van 2 x 4 jaar aan te gaan. Per 1 januari 2013 is mw. 
Spijkerboer benoemd als Wmo-raadslid. De benoemingsdatum van dhr. Michelsen wordt bekeken. 
Hij is namelijk later toegetreden dan 2009. Mw. Leusink gaat dit uitzoeken. 
De leden die voor een verlenging staan geven allen aan een volgende termijn van 4 jaar te willen 
volmaken. Is het echter noodzakelijk in verband met een wisseling dan stellen dhr. Van Gaalen en 
dhr. Michelsen zich beschikbaar om hun termijn indien nodig in te korten. 
 
Functieverdeling: 
Dhr. Scholten: voorzitter 
Dhr. Flipsen: vice-voorzitter 
Dhr. Van Gaalen: secretaris 
Dhr. Riezebos: penningmeester 
 

5. Voortgang klankbordgroep 
Dhr. Scholten heeft met dhr. Wienbelt en mw. Van de Berg een gesprek gehad. Dit heeft ook nog 
een keer plaatsgevonden met ondersteuning van Zorgbelang, mw. M. Dumont. Mw. Dumont gaat 
het verder begeleiden. 
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6. Voortgang H2O verband 
De gezamenlijke voorzitters hebben op 2 december 2012 een brief gestuurd naar de colleges van 
de drie gemeentes. Dhr. Scholten heeft vanuit gemeente Oldebroek een ontvangstbevestiging 
gekregen, daar is het bij gebleven. Er ligt een voorstel om als voorzitters van de Wmo-raden in 
januari bij elkaar te komen. De geplande informatiebijeenkomst in januari zal later plaatsvinden. 
 

7. Verslag Wmo-raad + actielijst 29 november 2012 
Pag. 1. De Kanteling, 3

e
 alinea. Er is een mix in de tekst tussen de H2O en kanteling. 

Pag. 2. Compensatie plicht is wettelijk verplicht. De kanteling is een idee van VNG. 
Pag. 3. Brainstormsessie, eerste bullit. Ondersteund moet worden ondersteunt. 
Pag. 3. H2O verband. Plaatsen rondom Kampen enzovoort is niet correct. Moet zijn hoe om te 
gaan met vraagstukken rondom de kanteling enzovoort. 
 
Dhr. Flipsen meldt dat hij de presentatie van CJG niet heeft ontvangen. Deze is wel rondgestuurd 
per mail. Indien hij deze niet kan terugvinden, dan stuurt de notuliste deze nogmaals. 
 
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 
 

8. Van de voorzitter 
- Op de website wordt een besloten deel gemaakt voor plaatsing van documenten. De leden 

kunnen dan via een inlogcode de documenten geordend terugvinden. De stukken worden 
vooralsnog nog wel verstuurd per e-mail en per post. 

- Dhr. Flipsen meldt dat er op de website enkele tekstuele foutjes staan. Daarnaast kloppen de 
leeftijden niet meer. De notuliste geeft aan dat zij dit zal aanpassen. 

- Mw. Spijkerboer krijgt per mail een aantal vragen toegestuurd om ook een persoonlijk stukje 
aan te leveren voor de website. 

- Dhr. Scholten meldt dat hij aanwezig is geweest bij de nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis. 
De toespraak van de burgemeester bevatte o.a. meer samenleving minder overheid. Naast 
dhr. Scholten heeft ook dhr. Michelsen enkele kritische opmerkingen over hoe de 
nieuwjaarsreceptie is vormgegeven. 

- Er is een gesprek geweest tussen de notuliste, dhr. Scholten en mw. Leusink aangaande de 
ondersteuning voor de Wmo-raad. 

- Mw. Leusink meldt dat zij stopt met haar ondersteuning aan de Wmo-raad. Een opvolger is 
nog niet bekend. Zodra dit helder wordt zal de overdracht plaatsvinden. 

- Dhr. Wienbelt heeft zitting in meerdere Wmo-raden en geeft een toelichting op de 
initiatiefgroep. De initiatiefgroep is 8 tot 9 jaar geleden begonnen voor lokale versterking. De 
groep zit als het ware onder Wmo-raad. De groep wordt ondersteund sinds 2 jaar door Wmo-
raadsleden. Ieder had vanuit zijn eigen Wmo-raad zijn ervaring en visie. De financiën worden 
niet meer verstrekt aan de initiatiefgroep en de gemeenten willen niet meewerken. Er wordt nu 
druk contact gezocht met alle Wmo-raden voor ondersteuning van de initiatiefgroep. Tot nu 
toe zijn er toezeggingen van de Wmo-raad Heerde en van de voorzitter van de Wmo-raad 
Oldebroek. 

- Dhr. Scholten vraagt of de uitgangspunten van de initiatiefgroep beschikbaar zijn voor de 
Wmo-raadsleden. Er schijnt vanuit RNV-verband een mogelijkheid te zijn om dit te begeleiden 
en te financieren. 

- Dhr. Wienbelt wil zich er hard voor maken om ervoor te zorgen dat de mensen die al 8 jaar in 
de initiatiefgroep zitten betrokken blijven. 

- Dhr. Scholten heeft de optie om het om te vormen tot een klankbordgroep. Dan kan de Wmo-
raad gemakkelijker een steentje bijdragen. En wellicht kan in H2O verband gemeente Hattem 
ook worden benaderd. 

 
9. Mededelingen en rondvraag 

- Dhr. Filpsen geeft aan dat dhr. Everloo vrij vaak afwezig is tijdens de vergaderingen en stelt 
voor dat er contact met hem wordt opgenomen. Dhr. Scholten pakt dit op. 
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- Dhr. Flipsen heeft overleg gehad met afgevaardigden van de Wmo-raad Ermelo, Putten en 
Harderwijk op initiatief van Henk Beltman. Aanleiding was de notitie plan van aanpak transitie 
jeugdzorg van de RNV. Het is onbekend wat de huidige stand van zaken van de notitie is. 
Wethouder Den Besten van Harderwijk is één van de bestuurlijke verantwoordelijken. De 
voorzitter van de Wmo-raad gaat met hem in gesprek. Het idee is om een bijeenkomst te 
organiseren die vooral gaat over wat houd nou die transitie jeugdzorg in. Voorstel is 7 maart 
2013 om 17.00-21.30 uur in Nunspeet. Gemeente Hattem en Heerde worden ook benaderd. 
Daarna volgt de uitnodiging met het programma etc. 

- Mw. Spronk geeft aan de mantelzorg belang Oldebroek te willen uitnodigen voor de 
vergadering van 18 april. De leden zijn hiermee akkoord. 

- Mw. Spronk oppert het idee om een informatie avond te organiseren i.v.m. de transities en 
kanteling in de Wmo. En als Wmo-raad daarmee weer kenbaar maken aan verschillende 
groepen. Dit onderwerp wordt op de agenda voor 28 februari geplaatst voor verdere 
bespreking. Mw. Leusink meldt dat de bedoeling is dat er februari een brede maatschappelijke 
conferentie wordt gehouden over meer samenleving, andere overheid. Georganiseerd door de 
gemeente. 

- Dhr. Riezebos meldt dat de SWO een brief heeft gehad i.v.m. het onderbrengen van mensen 
met een beperking bij de reguliere sport. Vanuit de SWO heeft hij dit moeten afwijzen, omdat 
de ruimte binnen SWO er niet is. Vervolgens is dhr. Riezebos verzocht om als ambassadeur 
aan het geheel deel te nemen. Tevens is hij aan het bekijken of mogelijkheden zijn met de 
subsidie van SWO. 

- Dhr. Wienbelt deelt de resultaten klantonderzoeken prestatievelden 7,8 en 9 rond aan alle 
leden. 

 
10. Sluiting 

De volgende vergadering staat gepland op 28 februari 2013. 
17.00 uur inloop Coelenhage. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur. 
 
Actielijst 

Nr. Datum Actie Actiehouder 

1. 01-03-12 Voorbereiding vacature Wmo-raadslid prestatieveld 7, 8, 9 Scholten 

2. 29-11-12 Contact gemeentelijk apparaat inzake IPad (2013) Scholten 

3. 09-01-13 Uitzoeken benoeming M. Michelsen Leusink 

 
 
Prestatievelden 

1. Leefbare wijk Michelsen, Van Gaalen 
2. Opgroeiende jongeren en ouders Michelsen, Van Gaalen 
3. Informatievoorziening Spronk, Everloo 

4. Mantelzorg en vrijwilligers Spronk, Riezebos 

5. Algemene voorzieningen Flipsen, Riezebos 

6. Specifieke individuele voorzieningen Flipsen, Everloo 

7. Maatschappelijke opvang Wienbelt, Scholten 

8. GGZ Wienbelt, Scholten 

9. Verslavingsbeleid Wienbelt, Scholten 

 


