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Verslag vergadering van de Wmo-raad Gemeente Oldebroek 4 december 2014
Voorzitter:
dhr. R. Scholten
Vicevoorzitter: dhr. J. Flipsen
Aanwezig:

dhr. R. Scholten, dhr. J. Flipsen, dhr. M. Michelsen, dhr. G. Riezebos, dhr. J. Rikkers,
mw. C. Hofland, mw. A. Teeken, dhr. D. Post, dhr. P. Everloo

Afwezig:
Gemeente:

dhr. A. van Gaalen
mw. L. Vos (wethouder). mw. G. Zielhuis, dhr. B. van Beek, dhr. T. van Noorloos,
mw. M. Beker, mw. C. Slijkhuis, mw. D. Mulderij
mw. C.J. Tibben

Notulist:

1.

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

2.

Concept beleidsregels Wmo
Dhr. van Beek ligt toe dat de beleidsregels zijn aangepast naar de nieuwe wetgeving. Nieuwe
taken zoals begeleiding en kortdurend verblijf is er nu in opgenomen. De eigen bijdrage regeling is
hetzelfde gebleven. Hulp in de huishouding is niet gewijzigd. In 2015 wordt bekeken hoe dit kan
worden geherstructureerd.
Opmerkingen Wmo-raad:
- Het zwaartepunt komt te liggen bij de beoordeling van de Wmo-consulent in het
keukentafelgesprek. Hoe worden de Wmo-consulenten opgeleid om dit te kunnen beoordelen.
- Wordt door de gemeente gestimuleerd dat er een derde persoon bij het gesprek zit?
- Hoe gaat de besluitvorming verder? Wie is er bij betrokken?
- Goedkoopste adequate maatwerkvoorziening, soms is goedkoop ook duurkoop.
- De Wmo-raad zal volgend jaar alert moeten zijn op signalen uit de praktijk, hoe de
keukentafelgesprekken verlopen.
- Pag. 4 De mantelverzorger zal worden verlicht. Dit wordt verder niet gedefinieerd.
- Pag. 5 Zelf de regie voeren en mogelijkheden benutten. Maar hoe doe je dat?
- Pag. 8 Hier ontbreekt in de rij de psychiatrie.
- Pag. 12 Staat de regel dat mensen moeten anticiperen op beperkingen die te maken hebben
met het ouder worden. Wat wordt hiermee bedoeld? En hoe moeten de ouderen dat doen?
- Pag. 30 Daarin staat dat de diagnose niet leidend is, maar het is wel vereist.
- Er wordt steeds uitgegaan van het trechtermodel. Kijk niet naar de onmogelijkheden, maar
naar de mogelijkheden. Het risico zit er dan in dat het keukentafelgesprek dan niet meer op
gelijk niveau zal plaatsvinden.
- Het is raadzaam om evaluatiemomenten in te lassen om nog te kunnen sturen.
- 2015 wordt een leerjaar. Daarna wordt het verder kijken en sturen.
Antwoorden gemeenten:
- De insteek is niet het trechtermodel. Iemand meldt zich met een hulpvraag…’ik kan dat niet
meer’. Het is aan de gesprekstechniek van de Wmo-consulent om te situatie te achterhalen.
- Er wordt bevorderd door de gemeente dat er iemand anders bij het keukentafelgesprek
aanwezig is. De cliënt bepaalt zelf wie het is.
- Het is de bedoeling om gezamenlijk tot een conclusie te komen. Het verslag van het
keukentafelgesprek kan meteen dienen als aanvraag, hiermee kan sneller worden gehandeld.
- Als het gesprek niet lukt, dan wordt er nader naar gekeken. Desnoods met een andere Wmoconsulent.
1c. Concept uitvoeringsregels PGB
- Pag.6 Iemand kan iemand ook laten machtigen. Dat staat nu niet vermeld.
- Zelf regie voeren is niet voor iedere groep haalbaar.
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Pag. 9 3.2 …. samenhangt met de gecontracteerde ondersteuning….. Dit betekent dat als een
cliënt aangeeft niet de hulp te willen ontvangen een gecontracteerde ondersteuning, dit een
signaal is voor de gemeente om hier richting de aanbieder in te sturen.

Dhr. Rikkers, dhr. Flipsen, dhr. Riezebos en dhr. Post stellen gezamenlijk een reactie op voor de
gemeente en mailen dat maandag de 8e naar dhr. Van Beek.
3.

Procesplan sociale calamiteiten en communicatie
Dhr. T. van Noorloos geeft een korte toelichting.
Opmerkingen Wmo-raad:
- In de middelen mist hier de social media. Er moet dan heel snel worden geschakeld.
- Het is een goed en compleet plan.
- Scherpere scheiding aanbrengen tussen Wmo en Jeugdwet.
- De Wmo-raad wil graag inzage in het separate handelingsprotocol.
- De weg voor Wmo en Jeugdzorg wordt één en hetzelfde. In het stuk loopt dat soms langs
elkaar heen.
- Pag. 15 3.9 Is de crisisdienst ook voor jongeren onder de 18 jaar? Of is er ook een categorie
18-23 jaar? Dhr. Van Noorloos gaat dit nakijken.
Dhr. Scholten stuurt uiterlijk maandag de 8e een advies per e-mail naar dhr. Van Beek.

4.

Beleidsregels re-integratie
Mw. Mulderij geeft aan dat de Wmo-raad een conceptstuk heeft ontvangen, vanwege de tijdsdruk.
- Als 14 gemeenten afspraken met elkaar kunnen maken, zodat er geen concurrentie onderling
nodig is.
- Het pakket UWV is wettelijk vastgesteld. Dit is anders dan wat de gemeente kan bieden. De
verwachting is dat er volgend jaar een nieuwe beleidsregel komt.
- Het drempelbedrag van 128 euro is voor de werkplekaanpassing. De gemeente gaat
aansluiten bij de normbedragen van het UWV.
- Met het instrumentenpakket voor de werkgever wordt bedoeld een proefplek.
- De Wmo-raad heeft geen overleg kunnen voeren met de achterban.
Dhr. Everloo stuurt uiterlijk maandag de 8e een advies per e-mail naar mw. Mulderij.

5.

Beleidsregel activiteitenbijdrage
Mw. Beker licht de beleidsregel toe.
- De bedragen zijn gewijzigd, er is meer beschikbaar voor kinderen.
- Als doel staat in 2018 minimaal 50% van de doelgroep bereiken. Waarom kan dat niet eerder
worden bereikt? Niet iedereen die in aanmerking komt voor de minimaregeling is bekend bij
de gemeente. Mensen moeten zichzelf aanmelden.
- Advies om de redenatie van armoede toevoegen in het algemene stuk.
- De Wmo-raad heeft geen overleg kunnen voeren met de achterban.
Dhr. Everloo stuurt uiterlijk maandag de 8e een advies per e-mail naar mw. Mulderij.

6.

Beleidsregel tegenprestatie
Mw. Beker licht de beleidsregel toe. Van iemand die een uitkering ontvangt wordt een
tegenprestatie verwacht. Dat mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.
- De Wmo-raad is ingenomen met deze stimulerende vorm van maatwerk.
- Het is belangrijk om duidelijke criteria op te stellen voor degene van wie de tegenprestatie
wordt verlangd.
- Het sociaal team gaat helpen met het zoeken naar klussen, zij beschikken dan over een
database.
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Het bezoeken van de eenzame burgers kun je niet zomaar opleggen aan mensen die een
tegenprestatie moeten leveren. Dat is heel moeilijk om te doen en men moet goed opgeleid
zijn.
De Wmo-raad heeft geen overleg kunnen voeren met de achterban.

Mw. Hofland en mw. Teeken sturen uiterlijk maandag de 8e een advies per e-mail naar mw. Beker.
7.

Privacy Jeugd
Dhr. Van Noorloos geeft een toelichting. In verband met de integrale dienstverlening aan de
burgers is het kunnen verwerken en delen van gegevens een randvoorwaarde. Er worden eisen
gesteld aan de beveiliging en borging van de privacy.
- De veiligheid van het kind geeft de doorslag, dan moeten de gegevens worden gedeeld.
- Het is een goed stuk en er zijn verder geen aanvullingen vanuit de Wmo-raad.
Dhr. Scholten stuurt uiterlijk maandag de 8e een advies per e-mail naar dhr. Van Noorloos.

8.

Wmo-adviezen beleidsplan sociaal domein 2015-2018
Dit is ter kennisgeving.
De bijlagen worden behandeld bij agendapunt 10.

9.

Concept advies Jeugdhulp en Beschermd wonen
Dit is ter kennisgeving.

10. Portefeuilleverdeling Sociaal Domein vanaf 1-1-2015
De advertentie heeft geen reacties opgeleverd. Er zijn buiten de advertentie om wel een aantal
reacties bij individuele Wmo-raadsleden. Zo is er een handreiking gedaan door het diaconaal
platform.
De nieuwe indeling is als volgt:

Voorkeuren SD gebieden
Jeugd
Peter
Reint

Participatie
Annemarie
Jos

Wmo
Coby
Joop
Gerrit
Doeke

Dhr. Van Gaalen en dhr. Michelsen stoppen met de Wmo-raad.
Het contract met mw. Tibben wordt beëindigd.
11. Beheer website
Mw. Teeken neemt het beheer van de website over. Zij en mw. Tibben hebben hier nader overleg
over.
12. Verslag Wmo-raad + actielijst 16 oktober 2014
- Mw. Zielhuis toevoegen aan de lijst van afwezigen.
- Pag. 2, agendapunt 3: mw. Van Beek is dhr. Van Beek.
- Pag. 2, agendapunt 4: toevoegen Als voorzitter heeft dhr. Scholten veel zaken aangekaart bij
de gemeente en raadsleden en dat is hem niet altijd in dank afgenomen.
- Mw. Zielhuis geeft een terugkoppeling over de spreekuren in de 6 kernen. Er zijn in totaal
minder dan 10 mensen op afgekomen. Met name door de persoonlijke brieven en
advertenties begint het nu een beetje te lopen.
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Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

13. Mededelingen en rondvraag
- Er ligt een schema met een overzicht van vergaderingen. Het verzoek aan mw. Zielhuis om
daar de planning van de Wmo-raad in op te nemen.
- Het verzoek om nazendingen op schrift klaar te liggen bij de vergadering.
- Mw. Sneller heeft een overzicht van wie de stukken digitaal wil ontvangen en wie per post.
- Mw. Zielhuis meldt dat de nieuwe Wmo-raadsleden kunnen worden benoemd door het
college.
- Mw. Zielhuis spreekt namens de gemeente de waardering uit voor de interesse voor de
commissie- en raadsvergadering Sociaal Domein. Dat wordt zeer gewaardeerd.
- N.a.v. alle veranderingen en wisselingen in de samenstelling blijft mw. Zielhuis tot de zomer
de ondersteuning verlenen aan de Wmo-raad. Dhr. Top zal de vervanger worden.
- Wethouder Vos geeft aan dat zij meer tijd wil creëren voor afstemming met de achterban.
- Dhr. Michelsen geeft aan dat hij persberichten zal blijven plaatsen op de Loco.
14. Afsluiting 2014: afscheid Wmo-raadsleden en terugblik 2014
Dhr. Scholten spreekt enkele woorden van dank richting dhr. Michelsen.
15. Sluiting
Dhr. Scholten bedankt wethouder Vos voor haar aanwezigheid tijdens deze vergadering.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Actielijst
Nr. Datum
1.
12-06-14
2.
3.
4.
5.
6.

12-06-14
16-10-14
16-10-14
16-10-14
04-12-14

7.

04-12-14

Actie
Reden voor de late evaluatie inkoop jeugd en opvoedhulp
in, pas in 2017
Schematisch overzicht huidige ontwikkelingen
Overzicht 2015 wat er op de Adviesraad afkomt
Evaluatie ontwikkelingen sociaal team – apr/mei 2015
Schriftelijke reactie over inkoopbeleid
Procesplan sociale calamiteiten en communicatie. Is er
een categorie van 18-12 jaar?
Vergaderplanning 2015
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Actiehouder
Van Noorloos
Everloo
Zielhuis (Top)
Van Noorloos
Van Noorloos
Zielhuis
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