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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 3 afmeldingen van
leden om aanwezig te zijn bij de vergadering.
2. Verslag Wmo-raad + actielijst 18 april 2013
Nav:
- Op de notitie selectieve regie van algemene voorzieningen zou de Wmo-raad nog een reactie
sturen naar dhr. Van Beek. Dat is niet gebeurd. Dhr. Flipsen had destijds als opmerking bij de
notitie aangegeven dat er eerst een andere stap moet worden gezet. Namelijk als gemeente
eerst bekijken wat zijn nu de vastgestelde resultaten maatschappelijke effect die je wilt
bereiken. Daarna ga je de voorzieningenstructuur inrichten.
- Het communicatieplan inzake de kanteling zou opnieuw worden voorgelegd aan de Wmoraad. Is daar meer over bekend?
- 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.
- Gezien de samenstelling van de Wmo-raad is het wenselijk om een nieuwe indeling te maken
van de prestatievelden. Dhr. Scholten pakt dit op.
- Dhr. Flipsen meldt dat op 1 juli de eerste bijeenkomst is gepland ter voorbereiding om in
regionaal verband een aantal sessies te houden voor de gemeenteraden. Het idee is dat
ambtenaren, wethouders, gemeenteraadsleden en Wmo-raden in gesprek kunnen gaan met
patiënten, cliënten, dorpsraden, wijkraden over de drie decentralisaties en zelfregie. Na de
zomervakantie wordt dit verder vorm gegeven.
- Mw. Zielhuis geeft een stand van zaken weer inzake vermindering schoollocaties. Er is
recentelijk een brief van de staatssecretaris gekomen over de bijdrage kleine scholen.
Scholen onder de 145 leerlingen raken mogelijk hun bijdrage kwijt. Daar moet een regionaal
plan voor worden gemaakt. Gisteren is er een bijeenkomst geweest met alle schoolbesturen
over een gezamenlijke onderwijsvisie en de clustering van scholen in Wezep. Mw. Zielhuis
informeert of het mogelijk is dat de Wmo-raad het vertrouwelijke verslag van de bijeenkomst
kan ontvangen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Briefwisseling Wmo-raad versus gemeente
De laatste brief die de Wmo-raad heeft verstuurd betreft het besluit om de werkzaamheden op te
schorten. De leden zijn akkoord met de brief.
Mw. Zielhuis meldt dat de Wmo-raad nog een brief ontvangt van de gemeente Oldebroek en een
verslag van het gesprek met de wethouder.
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3. Offerte Zorgbelang bijeenkomst 5 september
Er ligt een offerte van Zorgbelang voor begeleiding aan de Wmo-raad te geven. Het betreft de
samenwerking tussen de gemeente Oldebroek en de Wmo-raad Oldebroek.
Dhr. Scholten en mw. Zielhuis hebben hiervoor voorbereidende gesprekken gevoerd met
Zorgbelang. Dit is weergegeven in de offerte wat tevens het programma vormt voor de
bijeenkomst van 5 september. Mw. Zielhuis geeft een toelichting op hoe het proces is verlopen.
-

-

-

-

De begeleiding vanuit Zorgbelang wordt betaald uit het Wmo-budget van de gemeente
Oldebroek.
De partijen zijn met elkaar onvoldoende in staat geweest om parallel met elkaar te werken.
Hopelijk kan de begeleiding op 5 september hier duidelijkheid in geven.
De Wmo-raad heeft te alle tijde een adviserende rol richting de gemeente. Aan de andere
kant, hoe zwaar wil de gemeente het advies van de Wmo-raad laten wegen. Hoe wordt dit
procedureel meegenomen en hoe en wat is de terugkoppeling hierop naar de Wmo-raad.
Tot nu toe heeft de Wmo-raad de visie van de gemeente gemist, waar wil men naar toe
werken. Dan is er een kader waaraan getoetst kan worden of het gevormde beleid bijdraagt
aan het gewenste effect.
Er zou meer concreetheid mogen zijn in bijvoorbeeld de 7 doelen. Wat is de win-win situatie?
De voorwaarden t.a.v. afspraken voor de toekomst is variërend te interpreteren.
“Ze moeten passen in de werkbare structuur, in die zin dat het niet het onmogelijke mag
vragen van de Wmo-raad en/of de gemeente. Het gaat erom dingen anders te doen, niet om
dingen méér te doen.”
De Wmo-raad kan zich vinden in de offerte van Zorgbelang.

4. Mededelingen en rondvraag
- De aangekondigde regionale bijeenkomst met Joris Slaets is op 4 juli a.s. Dhr. Riezebos
vertegenwoordigt de Wmo-raad
- Voortgang klankbordgroepen. Dhr. Wienbelt is voortvarend met een club mensen aan de slag.
Er zijn nu 2-3 bijeenkomsten geweest. Dhr. Scholten probeert bij GGZ Centraal een ingang te
krijgen om meer mensen erbij te betrekken. Dhr. Wienbelt is ook actief in de MEE club in
RNV-verband.
- Terugblik bijeenkomst 3 juni “Terugkomavond studiereis”. De gemeente is op bezoek geweest
bij twee verschillende gemeenten om te bekijken hoe zij zaken aanpakken.
- Reactie op notitie ‘Ineenschuiving van Senioren Platform en Platform Informele Zorg’. Dhr.
Riezebos geeft aan dat de complexiteit groter wordt, en er is weinig belang voor de groepen
zelf. Hoe complexer, hoe meer mensen afhaken.
Mw. Spijkerboer merkt op dat er goed moet worden gekeken of doelstellingen wel overeen
komen. Haar verwachting is dat deze behoorlijk uit elkaar liggen.
Er is formeel aan de Wmo-raad geen advies gevraagd. Een reactie namens de Wmo-raad kan
zijn dat een dergelijke ineenschuiving eerst goed moet worden onderzocht. Mw. Zielhuis geeft
een terugkoppeling aan de betreffende ambtenaar en vraagt om een reactie wat de
beweegredenen zijn om de twee platforms in elkaar te schuiven.
- Memo van mw. Zielhuis over stand van zaken van diverse dossiers voor de Wmo-raad. Deze
wordt ter kennisgeving aangenomen.
- Dhr. Riezebos informeert naar het krantenartikel over H2O. Mw. Zielhuis licht toe dat het
behandeld is in de gemeenteraden. In de raad van Oldebroek is de meerderheid positief.
Gemeente Heerde heeft 10 juni een bijeenkomst gehad en kiest ervoor om het over de
verkiezingen heen te tillen. In de gemeente Hattem is de meerderheid ook positief.
- De facturen voor de Wmo-raad gaan vanaf nu eerst langs dhr. Riezebos (penningmeester)
voor parafering. Hij stuurt de factuur door naar de gemeente voor betaling.
- Mw. Spijkerboer heeft een uitnodiging ontvangen van een inspiratiebijeenkomst over
kabinetsplannen voor de langdurige zorg. Niemand van de Wmo-raad heeft dit verder
ontvangen. Mw. Zielhuis zal navraag doen bij de ambtenaar en een terugkoppeling geven.
- Mw. Zielhuis meldt dat n.a.v. de uitwerking kerntakendiscussie jeugd de twee stichtingen een
aankondiging krijgen van stopzetting subsidie per 1 januari 2014.
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Dhr. Flipsen meldt dat er a.s. dinsdag een commissievergadering waarin de participatiewet
wordt behandeld. De uitgangspunten notitie participatiebeleid volgt per e-mail. De
commissievergadering gaat over vergaderen van standpunten. Die worden verwerkt in het
beleid.

Mondelinge toelichting op bezuiniging seniorenconsulent
Er was een voorgenomen bezuiniging van € 65.000 op de seniorenconsulent. Ambtelijk waren hier
zorgen over. Vanuit de mantelzorg is een budget beschikbaar gesteld.
Er zijn nu gesprekken met o.a. MD Veluwe en betreffende personen om de functie van
seniorenconsulent en mantelzorgconsulent samen te voegen.
Het heeft een verzachting van de bezuiniging plaatsgevonden.
5. Sluiting
De volgende vergadering staat gepland op 5 september 2013. Start is om 18.00 uur met een
broodje en ‘iets warms’. De locatie is het gemeentehuis Oldebroek.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur.
Actielijst
Nr. Datum
1.
01-03-12
2.
18-04-13
3.
18-04-13
4.
18-04-13
5.
13-06-13
6.

13-06-13

7.

13-06-13

8.

13-06-13

Actie
Invulling vacature prestatievelden 7, 8, 9
Communicatieplan kanteling: opnieuw inzage
Nieuwe indeling prestatievelden
Afspraak plannen inzake aanschaf iPads
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

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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Actiehouder
Scholten
Scholten
Zielhuis
Scholten
Zielhuis
Zielhuis

Zielhuis

Michelsen, Van Gaalen
Michelsen, Van Gaalen
Spronk, Everloo
Spronk, Riezebos
Flipsen, Riezebos
Flipsen, Everloo
Wienbelt, Scholten
Wienbelt, Scholten
Wienbelt, Scholten
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