Wmo-raad Gemeente Oldebroek

Verslag vergadering van de Wmo-raad Gemeente Oldebroek 10 september 2013
Voorzitter:
Secretaris:

dhr. R. Scholten
dhr. A. van Gaalen

De leden:

dhr. J. Flipsen, dhr. G. Riezebos, mw. W. Spijkerboer, dhr. P. Everloo,
dhr. A. van Gaalen, mw. A. Spronk-Franken

Afwezig:
Notulist:

dhr. R. Wienbelt, dhr. M. Michelsen
mw. C.J. Tibben

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Terugblik op bijeenkomst 5 september
- Het is nog wel blijven zoeken naar hoe het verder gaat. Wat is de toegevoegde waarde van
het advies van de Wmo-raad. Op welke plek komt dit advies terecht en wat wordt ermee
gedaan.
- Blijven met het gevoel zitten dat onduidelijk is hoe met het advies van de Wmo-raad wordt
omgegaan.
- Zitten vast in hun eigen systeem en de Wmo-raad dringt daar op in.
- Het voortbrengingsvermogen en bevlogenheid ontbreekt bij de gemeente. Met name bij de
gemeente moet de knop om, zij blijven vervallen in het oude werkstramien.
- Een alliantie aangaan als Wmo-raad met de gemeente is niet raadzaam. De Wmo-raad moet
juist kritisch zijn.
- De Wmo-raad wordt gezien als een plichtmatigheid en er is geen oprechte belangstelling voor
de inbreng.
- De leden van de Wmo-raad voelen een verantwoordelijkheid, maar de gemeente voelt het
niet.
- Er valt zeker winst te behalen op het contact met de achterban.
- Er zit veel kennis en kunde bij de Wmo-raad die niet wordt benut door de gemeente.
- Doorgaan kan alleen met een referentiekader die toetsbaar moet zijn. Het maatschappelijk
effect moet duidelijk worden.
- De Wmo-raad besluit om door te gaan onder strikte voorwaarden.
- Er wordt afgesproken om op basis van het verslag van 5 september een voorstel te maken
waarin de Wmo-raad voorwaarden stelt. Het maatschappelijk effect moet duidelijk worden.
- Dit voorleggen aan de gemeente en commitment vragen van het college.
- Bespreking is op 17 oktober 2013.
3. Verslag Wmo-raad + actielijst 13 juni 2013
Nav:
- Diverse acties van gemeente staan nog open. Grytsje wordt door dhr. Scholten hierover
ingeseind.
- Actie van Bert van Beek toevoegen aan actielijst! Mw. Zielhuis geeft aan dat eind mei een
bijeenkomst is geweest van de werkgroep. Dhr. Van Beek maakt een notitie n.a.v. het
materiaal dat er nu ligt. Deze wordt na de zomer voorgelegd aan de werkgroep en aan de
Wmo-raad. Het communicatieplan wordt hierop aangepast.
- Dhr. Riezebos is naar de bijeenkomst Joris Slaats geweest. Zeer interessante bijeenkomst,
echter er was geen gemeenteambtenaar aanwezig.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslag Uitwerking Scenario’s 23 mei 2013
Er zijn geen opmerkingen.
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Verslag 8 mei 2013
Er zijn geen opmerkingen.
4. Verdeling prestatievelden
Vooralsnog vasthouden aan de indeling van de prestatievelden.
Een nieuwe indeling zal worden gemaakt na de kaderstelling van de Wmo-raad.
5. Deelname aan koersgroep Oldebroek voor Mekaar
Mw. Spijkerboer is benaderd voor deelname aan de koersgroep. Is daar nu wel of juist niet de rol
voor een Wmo-raadslid passend?
Dhr. Everloo vindt een afvaardiging van de Wmo-raad wel van belang.
Donderdag a.s. gaan mw. Spijkerboer en dhr. Everloo naar de bijeenkomst en geven een
terugkoppeling richting de Wmo-raad of deelname in deze koersgroep een toegevoegde waarde
blijkt te hebben.
6. Te behandelen notities
Inhoudelijk valt er niet veel te zeggen te zeggen over notities.
Dhr. Scholten geeft de terugkoppeling richting Grytsje.
7. Ingekomen stuk Thomas van het Ende
Stichting Slash bereikt de gemeente niet en heeft gevraagd of de Wmo-raad hierin kan helpen.
Het besluit is al genomen door de gemeente. De Wmo-raad kan hierin geen advies meer geven.
Dhr. Van Gaalen zal dit terugkoppelen richting stichting Slash.
8. Werkbudget voor klankbordgroepen
Dhr. Scholten heeft dit besproken met dhr. Van Beek. De klankbordgroep onder leiding van dhr.
Wienbelt vergaderen af en toe. Er is officieel geen budget voor. De Wmo-raad is akkoord met een
limiet van € 500 voor één jaar tot maximaal 1 juli 2014.
9. Rondvraag
Dhr. Riezebos is benaderd voor het probleem over een drempel in de wijk. Dit zijn individuele
situaties. Als Wmo-raadslid kan dhr. Riezebos doorverwijzen naar de ombudsman.
10. Sluiting
De volgende vergadering staat gepland op 17 oktober 2013.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur.
Actielijst
Nr. Datum
1.
13-06-13
2.

13-06-13

3.

13-06-13

4.

13-06-13

5.
6.

10-09-13
10-09-13

Actie
Reactie richting dhr. Van Beek geven inzake notitie
selectieve regie van algemene voorzieningen
Verslag bijeenkomst schoolbesturen gezamenlijke
onderwijsvisie en de clustering van scholen in Wezep
Notitie ‘Ineenschuiving van Senioren Platform en Platform
Informele Zorg’. Reactie ambtenaar beweegredenen voor
de ineenschuiving
Navraag uitnodiging inspiratiebijeenkomst over
kabinetsplannen voor de langdurige zorg
Notitie n.a.v. bijeenkomst werkgroep kanteling
Terugkoppeling aangeleverde notities richting Grytsje
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Actiehouder
Scholten
Zielhuis
Zielhuis

Zielhuis
Van Beek
Scholten
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Prestatievelden
1.
Leefbare wijk
2.
Opgroeiende jongeren en ouders
3.
Informatievoorziening
4.
Mantelzorg en vrijwilligers
5.
Algemene voorzieningen
6.
Specifieke individuele voorzieningen
7.
Maatschappelijke opvang
8.
GGZ
9.
Verslavingsbeleid
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Michelsen, Van Gaalen
Michelsen, Van Gaalen
Spronk, Everloo
Spronk, Riezebos
Flipsen, Riezebos
Flipsen, Everloo
Wienbelt, Scholten
Wienbelt, Scholten
Wienbelt, Scholten
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