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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er is een nadere kennismaking tussen mw. Zielhuis, opvolger van mw. Leusink en de leden van
de Wmo-raad.
2. De Kanteling (dhr. S. van der Linden)
Dhr. Van der Linden geeft als eerste een stand van zaken van het project. Hij benadrukt dat
draagvlak bij de burgers erg belangrijk is, hiervoor is een communicatieplan opgezet. Hierover
wordt de mening van de Wmo-raad gevraagd.
T.a.v. de doelgroep zijn er meer categorieën dan alleen ouderen en gehandicapten. Zo ontbreekt
o.a. de jeugd als doelgroep. Bij de jeugdzorg vindt dezelfde transformatie plaats.
De kanteling zegt de burger niets, het wordt negatief uitgelegd. Benadrukken wat het de burger
kan opleveren. Er zijn enkele gemeenten die successen hebben behaald. Neem dat als referentie
mee. De eerste gedachte bij de burger moet gelijk de goede zijn, want die houden ze vast.
Het contact met de burger moet op een slimme manier worden ingezet. Desnoods als Wmo-raad
samen optrekken met de gemeente om het onder de aandacht van de burgers te brengen.
Bewustwording creëer je als het vraag en antwoord is. Voorkomen dat het een eenzijdig verhaal
wordt vanuit de gemeente, want dan betrek je de burgers er niet bij. Het is zaak om een gedeelde
verantwoordelijkheid te creëren. De burgers hebben verschillende niveaus en zullen elk op hun
eigen manier moeten worden benaderd. Begin met al bestaande sociale verbindingen.
Er wordt een brainstormsessie gepland op 13 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis.
3. Verordening leerlingenvervoer (dhr. J. Hordijk)
De verordening is gebaseerd op het VNG-model. Dhr. Hordijk geeft een toelichting op de
verordening. Kinderen vanuit Oldebroek die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs moeten
naar Zwolle of naar Nunspeet. Het is behoorlijk geënt op de speciale scholen voor basis
onderwijs, dat is anders dan speciaal onderwijs. Bij speciaal onderwijs kunnen de ouders immers
niet kiezen. Er is een beperkte keus waar de kinderen terecht kunnen. Ouders met kinderen in SO
hebben geen keuze en zouden een meer gunstige compensatie moeten ontvangen.
Het begrip SBO en SO is zeer verwarrend. In de verordening is onduidelijk beschreven waar nu
de grenzen liggen. Ouders van kinderen in het SBO betalen wel een eigen bijdrage, want zij
kiezen zelf voor de school. De uitgave in Oldebroek is per jaar € 3.800 aan vervoer op basis van
geloof en € 400.000 aan vervoer op basis van een handicap.
4. Visienota jeugdbeleid en transitie jeugdzorg (dhr. T. van Noorloos)
Deze visienota is gericht op de transitie en niet op de transformatie, dat wordt verwerkt in het
vervolg. Op dit moment is het budget voor de jeugdzorg € 3 miljoen. Er gaan berekeningen rond
van een vervijfvoudiging. Dat betekent € 15 miljoen wat nodig is om invulling en ondersteuning te
geven aan het jeugdbeleid wat bij de gemeente wordt neergelegd.
Hoe kunnen wij alle ouders met alle denkniveaus bereiken? Bij sommige gezinnen weet je dat als
e
daar een kind wordt geboren deze ondersteuning nodig heeft tot zijn 18 jaar. Die ondersteuning
blijft zeker bestaan.
Door de zaken dichter bij elkaar te zetten en schakels er tussen uit te halen liggen er kansen om
sneller hulp te kunnen bieden en een besparing te realiseren.
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De kans bestaat dat de praktische thuisbegeleiding gigantisch gaat groeien en dat kan de
gemeente heel veel geld opleveren. Daarnaast zou een gezin daarom veel meer in balans in
worden gebracht.
De Wmo-raad is benieuwd hoe de regiefunctie van de gemeente wordt uitgewerkt.
De begrippen resultaat, prestatie en maatschappelijk effect worden door elkaar gehaald. Met
name op pagina 11.
5. Verslag Wmo-raad + actielijst 9 januari 2013
Pag. 2 mw. Dumont vervangen door mw. Biemond
Pag. 4 De voorzitter van de Wmo-raad gaat met hem in gesprek. Vervangen door de voorzitter
van de Wmo-raad Harderwijk gaat met hem in gesprek
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
6. Van de voorzitter
De voorzitter meld dat er een bijeenkomst georganiseerd wordt, specifiek voor de prestatievelden
7,8 en 9. In samenwerking met GGZ Centraal (Ervaringsdeskundige Hans van Eeken) wordt er
een bijeenkomst gehouden om de te verwachten transitie en kanteling te bespreken. Deze middag
wordt tevens gebruikt om burgers te enthousiasmeren voor deelname in een klankbordgroep.
Voor deze middag is de doelgroep uitgenodigd, evenals alle voorzitters van de Wmo-raden binnen
het RNV-verband.
7. Mededelingen en rondvraag
Dhr. Riezebos meldt dat ieder lid de mogelijkheid heeft om de reiskosten van vergaderingen en
bijeenkomsten te declareren. Dat heeft tot op heden niemand gedaan.
Mw. Zielhuis geeft aan om een afspraak te plannen inzake de aanschaf van iPads.
8. Sluiting
De volgende vergadering staat gepland op 18 april 2013.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur.
Actielijst
Nr. Datum
1.
01-03-12
2.
29-11-12

Actie
Voorbereiding vacature Wmo-raadslid prestatieveld 7, 8, 9
Contact gemeentelijk apparaat inzake IPad (2013)

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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