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Verslag vergadering van de Wmo-raad Gemeente Oldebroek 12 juni 2014 
 
Voorzitter: dhr. R. Scholten 
Vicevoorzitter: dhr. J. Flipsen 
 
Aanwezig: dhr. R. Scholten, dhr. M. Michelsen, dhr. G. Riezebos, dhr. P. Everloo, 

dhr. R. Wienbelt, mw. A. Teeken, mw. M. Uitslag, dhr. J. Eenkhoorn, dhr. J. Rikkers, 
mw. G. van Hooren 

 
Afwezig: dhr. A. van Gaalen, dhr. J. Flipsen 
Gemeente: mw. G. Zielhuis, dhr. T. van Noorloos 
Gast: dhr. M. Schoonhoven (Klankbordgroep) 
Notulist: mw. C.J. Tibben 

 
 

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

2. Kennismaking nieuwe leden en verdelen portefeuilles 
Er volgt een korte kennismakingronde tussen de huidige Wmo-leden en de nieuwe leden. 
Met elkaar wordt een nieuwe verdeling gemaakt tussen de prestatievelden. 
 
Leefbare wijk    - Michelsen, Van Hooren, Van Gaalen 
Opgroeiende jongeren en ouders  - Michelsen, Van Hooren, Teeken 
Informatievoorziening   - Everloo, Eenkhoorn 
Mantelzorg en vrijwilligers   - Riezebos, Eenkhoorn 
Algemene voorzieningen   - Flipsen, Riezebos 
Specifieke individuele voorzieningen - Flipsen, Everloo 
Maatschappelijke opvang   - Uitslag, Rikkers 
GGZ     - Uitslag, Rikkers 
Verslavingsbeleid    - Uitslag, Rikkers 
Sociale Domein    - Van Hooren, Teeken 
 

3. Inkoop en bekostiging Jeugd en opvoedhulp 
- Dhr. van Noorloos geeft een toelichting op de notitie. Invulling aan de jeugdzorg is een 

samenwerking tussen 6 gemeenten. Er komt € 5,1 miljoen beschikbaar voor Oldebroek. In 
2015 is daar reeds 80% van vastgelegd. Oldebroek wil zoveel mogelijk centraal inkopen, bij 
voorkeur in overleg met de Wmo. Er komt 1 FTE beschikbaar voor de 6 samenwerkende 
gemeenten. Uitvoering komt bij voorkeur bij een particuliere stichting, de regie ligt bij de 
gemeente. 

- Er staat een evaluatie gepland in 2017. Waarom niet eerder? Dhr. Van Noorloos zal dit 
opzoeken. 

- Begin juli worden de Wmo-raden uitgenodigd voor een bijeenkomst. 
- De leden van de Wmo-raad kunnen instemmen met de notitie. 
 

4. Financiën 
Dhr. Riezebos heeft een overzicht van de tot nu toe gemaakte kosten van de Wmo-raad. Op dit 
moment loopt het uitgave patroon conform de afspraken. Het overzicht wordt als bijlage bij het 
verslag meegestuurd. 
 

5. Notitie klankbordgroep GGZ 
- Dhr. Scholten licht de notitie toe. De klankbordgroep functioneert nu een jaar. Dhr. 

Schoonhoven geeft aan dat de doelgroep breder is getrokken, niet alleen GGZ, maar ook 
lichamelijk en visueel gehandicapten. GGZ blijft wel centraal staan, prestatievelden 7, 8 en 9. 
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- In hoeverre gaan wij verder met de klankbordgroepen? Zo is er een ook een klankbordgroep 
mantelzorg die ook om hulp vraagt. Een SPO gaat zelf haar eigen weg en heeft binnenkort 
een ontmoeting met de gemeenteraad. 

- In de algemeenheid is de tendens dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op 
vrijwilligers. De gemeente vindt het niet passend om hier veel in te financieren. Er zijn heel 
veel vrijwillige groepen die zelfstandig zijn en geen financiële middelen vragen. Bij deze 
kwetsbare groep is ambtelijke ondersteuning wel op zijn plaats. 

- De Wmo-raad is een zelfstandig adviesorgaan. Het is niet aan te raden om klankbordgroepen 
onder de paraplu van de Wmo-raad te scharen. 

- Deze klankbordgroep is met behulp van de Wmo-raad opgezet. Het is de inzet dat zij op eigen 
kracht verder gaan. 

- Samenvatting: klankbordgroepen staan los van de Wmo-raad. Mw. Zielhuis zal de lijn en de 
financiën uit te zoeken. De gemeente komt met een officiële reactie t.a.v. het wel of niet 
beschikbaar stellen van een budget en het eventueel beschikbaar stellen van ambtelijke 
ondersteuning. 

 
6. Terugkoppeling mantelzorgbijeenkomst 4 april 

Dhr. Riezebos geeft een korte terugkoppeling van de bijeenkomst van de mantelzorggroepen. 
Zorgbelang Gelderland heeft bekend gemaakt de mantelzorggroepen niet langer te ondersteunen. 
 

7. Wmo-inkoopbeleid RNV 
Dhr. Everloo geeft een korte beschrijving van het proces. Op dit moment krijgt het proces een 
ruime voldoende. Er ligt een goed concept die uitvoerbaar is. Het is een eenheidsstuk waarin toch 
een stuk kleur lokaal in verwerkt zit. Het laatste stuk is rondgestuurd en dat is leidend. De 
gemeente spreekt haar waardering uit voor de energie en expertise die vanuit de Wmo-raad hierin 
is gestoken. Bijna alle adviezen worden overgenomen. 
 

8. Notities en informatie kaarten en overgangsrecht AWBZ en beschermd wonen 
Dit stuk is ter informatie. Voor degene die het interessant vindt. 
 

9. Planning stukken 2
e
 helft 2014 

Mw. Zielhuis meldt dat de lijst nog niet compleet is. In de 2
e
 helft komt er veel op de Wmo-raad af 

voor advisering. Stukken die niet meekunnen in de reguliere worden via mw. Tibben gestuurd 
naar de portefeuillehouders en cc naar de overige leden met het verzoek om binnen een bepaalde 
termijn de reageren. 
 

10. Verslag Wmo-raad + actielijst 3 april 2014 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. 
 
Nav: 
- Dhr. Michelsen geeft aan dat de aangepaste situatie nog niet helder is bij dhr. Wienbelt. Dhr. 

Scholten zal dit nogmaals bespreken met dhr. Wienbelt. 
- De website wordt aangepast. Notulen van de Wmo-raad worden openbaar gemaakt. Alle 

leden ontvangen een mail met een aantal vragen voor een persoonlijk stukje op de website. 
- Mw. Zielhuis meldt dat het contact met de huisartsen beter verloopt. Er is nu één 

aanspreekpunt. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

11. Mededelingen en rondvraag 
- E-mail van april om met de landelijke cliëntenraad Philadelphia in contact te komen. Dhr. 

Scholten geeft de reactie dat er geen belangstelling voor is. 
- Uitnodiging bijeenkomst 18 juni voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met een lichtelijk 

verstandelijke beperking binnen de RNV gemeente. De Wmo-raad heeft geen belangstelling. 
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- Verzoek vanuit RNV om beleidsvisie rondom participatiewet te doen. De gemeente Oldebroek 
pakt dit zelf op, ze zijn betrokken bij gemeenschappelijk regeling van de werkvoorziening. Er 
lopen onderzoeken naar de toekomst voor werkvoorziening oud. 

- Dhr. Scholten licht toe dat de contacten met de kerken zijn aangetrokken. De kerken gaan met 
Oldebroek een digitaal platform opzetten. De kerken hebben positief gereageerd op de 
uitnodiging en gaan zorg dragen voor een afvaardiging in. 

- Dhr. Riezebos meldt dat er vanuit de mantelzorg een bijeenkomst is m.b.t. de achtergronden 
GGZ. De Wmo-raad heeft genoeg kennis in huis t.a.v. dit onderwerp. Er is geen belangstelling 
voor deelname. 

- Uitnodiging 23 juni jaarlijkse VIP dag met workshops. Geen belangstelling. 
- Dhr. Rikkers meldt dat hij de stukken niet per post hoeft te ontvangen. 
- Mw. Van Hooren vraagt in hoeverre er verbinding is tussen de Wmo-raad en de 

woningcorporaties. De verbinding ligt via de SPO (Senioren Platform Oldebroek). Mw. Zielhuis 
meldt de woningcorporatie ook betrokken is bij de inrichting van de locatie voor het sociale 
domein. 

- Dhr. Everloo informeert of het handig is om voor de volgende vergadering een schematisch 
overzicht te maken van de huidige ontwikkelingen. De leden reageren positief op dit voorstel, 
dhr. Everloo zal dit overzicht maken. Tevens het voorstel om mw. Rooseboom hierbij uit te 
nodigen. 

- Dhr. Everloo geeft aan dat het nu wellicht tijd is om te werken aan de positionering van de 
Wmo-raad in de gemeente Oldebroek. Dit wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. 

- Iedereen is zeer blij met de nieuwe leden in de Wmo-raad. 
 
Vakanties 
Mw. Uitslag  16 t/m 31 augustus 
Mw. Teeken 21 juli t/m 10 augustus 
Dhr. Riezebos - 
Dhr. Michelsen - 
Dhr. Rikkers 26 juli t/m 17 augustus 
Mw. Van Hooren 4 t/m 31 augustus 
Dhr. Scholten 11 t/m 31 augustus 
Dhr. Eenkhoorn 1 t/m 24 augustus 
Dhr. Everloo 16 juli tot 30 juli 
Dhr. Flipsen - 
Dhr. Van Gaalen - 
Mw. Tibben  14 juli t/m 3 augustus 
Mw. Zielhuis 28 juli t/m 17 augustus 
 

12. Sluiting 
De volgende vergadering staat gepland op 4 september 2014 om 19.30 uur. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 
Actielijst 

Nr. Datum Actie Actiehouder 

1. 12-06-14 Reden voor de late evaluatie inkoop jeugd en opvoedhulp in, pas in 2017 Van Noorloos 

2. 12-06-14 Overzicht financiën Wmo-raad meesturen met verslag Tibben 

3. 12-06-14 Uitzoeken standpunt gemeente t.a.v. financiën en ondersteuning 
klankbordgroep GGZ 

Zielhuis 

4. 12-06-14 Website aanpassen (afwachting aanpassing verordening) Tibben 

5. 12-06-14 Reactie richting landelijke cliëntenraad Phiadelphia  Scholten 

6. 12-06-14 Contact met dhr. Wienbelt t.a.v. zijn positie in de Wmo-raad Scholten 

7. 12-06-14 Schematisch overzicht huidige ontwikkelingen Everloo 

    

 

 


