Wmo-raad Gemeente Oldebroek

Verslag vergadering van de Wmo-raad Gemeente Oldebroek 3 april 2014
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Aanwezig:
Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

1.

dhr. R. Scholten
dhr. J. Flipsen
dhr. A. van Gaalen
mw. W. Spijkerboer, dhr. M. Michelsen, dhr. R. Wienbelt, dhr. G. Riezebos,
dhr. P. Everloo
dhr. A. van Gaalen
mw. G. Zielhuis, dhr. T. van Noorloos, mw. Y. Roseboom
mw. C.J. Tibben

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Aan de agenda wordt het punt inkoopbeleid RNV toegevoegd, agendapunt 11a.

2.

Kennismaking Yvonne Roseboom
Mw. Roseboom geeft een korte introductie van zichzelf. Zij is programmamanager sociaal domein.

3.

Beleidsregel voor- en vroegschoolse educatie
Mw. Zielhuis geeft een korte toelichting. De onderwijsinspectie doet sinds kort ook opnames bij
peuterspeelzalen en kinderopvang. Daaruit zijn een aantal aandachtspunten gekomen waarin de
beleidsregel niet of onvoldoende in voorzag. Er ligt een voorstel om een aantal dingen aan te
passen.
De Wmo-raad neemt het ter kennisgeving aan. Er wordt geen advies gevraagd aan de Wmo-raad.

4.

Positie MEE Veluwe in 2015
Dhr. Van Noorloos geeft een toelichting over stand van zaken. Voor 1 mei moet de gemeente de
intentie uitspreken of zij verder gaat met MEE in 2015. Voor 1 oktober moeten de details worden
ingevuld. Een optie is dat MEE zich gaat verbreden op het sociaal domein terrein. Of zij blijft bij
haar expertise op verstandelijke gehandicapten uitvoeren.
MEE Veluwe en MEE Flevoland zijn nauw gaan samenwerken. Een gemeente is vanuit de
landelijke overheid niet verplicht om MEE in leven te houden.
Dhr. Flipsen is benieuwd naar wat de meerwaarde zal worden van MEE in het gehele
veranderingsproces.

5.

Lokale onderwijsvisie en huisvestingsplan
Mw. Zielhuis geeft aan dat enkele jaren wordt gekeken naar clustering van scholen, met name in
de kern Wezep. Er is een versnelling in gekomen. De schoolbesturen zijn met elkaar om tafel
gaan zitten en hebben een plan voorgelegd. Er is tevens een financieel onderzoek gedaan. De
gemeenteraad had gehoopt op meer winst, gelukkig is het wel betaalbaar.
Hoe verhoudt dit zich tot het openbaar onderwijs? Het gaat niet goed met het openbaar onderwijs
in Wezep. Als er een samenwerking komt met katholiek onderwijs, dan hebben zij hun
bestaansrecht verzekerd. Er wordt onderzocht of de Rank wellicht naar die locatie kan.
Er wordt geen advies gevraagd aan de Wmo-raad.

6.

Oriëntatie pilot toegang sociaal domein (brainstorm)
Mw. Roseboom geeft een toelichting op het idee achter de pilot. Er komt een lokaal sociaal
domein uitvoeringsorganisatie waarbij inwoners van de gemeente Oldebroek daar toegang krijgen
tot zorg. Hoe kun je het nu efficiënter en effectiever uitvoeren, minder versnippering en zo min
mogelijk verkokering in de aanpak. Je kan achter de tekentafel bedenken hoe zo’n organisatie er
uit moet zien, of je start in de vorm van een pilot. Er is kozen voor een pilot om lerende weg te
werken aan resultaten.
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De volgende vragen worden gesteld aan de Wmo-raad:
1. Wat is nodig om deze pilot te laten slagen?
2. Hoe zien jullie de fysieke uitvalsbasis?
3. Op welke manieren kunnen wij de in ontwikkelingen rondom de pilot en uitvoeringsorganisatie
de betrokkenheid van partijen vorm geven?
-

-

-

-

Dhr. Riezebos merkt op dat er op dit moment is veel mankracht verspilling met een minimaal
resultaat. Mw. Roseboom geeft aan dat dit is gesignaleerd, gelukkig gaan er ook veel dingen
goed. Er zal dan ook veel meer gemeten worden op resultaten.
Dhr. Scholten informeert hoe het wordt gemonitord. Bij jeugd vindt nu al monitoring plaats. Er
wordt gekeken om dat landelijk eenduidig uit te voeren, dan worden er geen appels meer met
peren vergeleken. Vindt de klant na behandeling ook werkelijk dat er iets veranderd is.
Hoe wordt de pilot vormgegeven? Mw. Roseboom antwoordt dat een aantal aanbieders met
mandaat worden uitgenodigd om commitment te krijgen voor het uitvoeren van de pilot. De
exacte vormgeving wordt besproken met de partijen die daarbij zijn. De eerste afspraak
hiervoor is gepland.
Over de fysieke uitvalsbasis heef de Wmo-raad eerder naar uitgangspunten gekeken. Hiervan
is destijds een verslag gemaakt.
Het advies is om de pilot eerst autonoom te laten starten.

7.

Samenvatting programmaplan sociaal domein
Mw. Roseboom geeft toelichting op het schema dat wordt uitgedeeld. Er zijn 4 hoofddoelen van
het programma.
- Inhoudelijke samenhang
- Organisatorische samenhang
- Efficiënte uitvoering
- Effectieve uitvoering
Daaronder vallen 8 projecten. Voor elk van de 8 projecten is een projectplan uitgewerkt.

8.

Routing adviezen
Er is een interne vraag gekomen t.a.v. de routing van de adviezen. Er is niet helemaal zicht op de
stand van de adviezen.
Het verzoek om in de terugkoppeling van de adviezen altijd mw. Sneller mee te nemen in kopie.

9.

Standpuntbepaling t.a.v. diverse platforms
Dhr. Scholten en dhr. Wienbelt hebben overleg gehad over de voortgang van de klankbordgroep.
Het volgende wordt voorgesteld:
Dhr. Wienbelt blijft voorzitter van de klankbordgroep en hij komt 4x per jaar met de leden
deelnemen aan de vergadering van de Wmo-raad voor een terugkoppeling.
De opmerkingen vanuit de leden zijn dat:
- de hele klankbordgroep een te grote delegatie is;
- het is een te hoge frequentie;
- de terugkoppeling moet gaan om de resultaten, niet het proces ansich;
- tot nu toe heeft de Wmo-raad geen notulen ontvangen van de klankbordgroep, dat was wel de
afspraak.
- 2x per jaar is voldoende om een live terugkoppeling te krijgen.
-

-

Dhr. Riezebos vraagt hoe gaat de Wmo-raad om de klankbordgroepen in zijn algemeenheid.
Veel klankbordgroepen vallen onder de gemeente. Waarom valt deze nu onder de Wmoraad?
Dhr. Scholten geeft aan dat deze klankbordgroep is ontstaan vanuit de Wmo-raad. Vandaar
dat de (financiële) ondersteuning in stand moet blijven.
Mw. Zielhuis geeft aan dat de ene klankbordgroep minder ondersteuning nodig heeft, dan de
ander. Het heeft de voorkeur dat klankbordgroepen zichzelf kunnen bedruipen.
Dit agendapunt wordt wederom in de volgende vergadering behandeld.
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10. Update website
- Dhr. Flipsen vraagt of het mogelijk is om de menu structuur t.a.v. nieuws en vergadering
anders in te richten.
- Op dit moment zijn de verslagen van de vergadering niet openbaar. Hier wordt nog nader over
besloten.
11. Voortgang sollicitatieprocedure
- Er zijn circa 5 kandidaten. Volgende week gaan dhr. Scholten, dhr. Flipsen en dhr. Everloo de
gesprekken voeren met de kandidaten.
- De kandidaten zijn o.a. binnen gekomen via Loco, Twitter en de krant.
- Het aantal kandidaten biedt perspectief.
11a.RNV inkoopbeleid
- Dhr. Scholten geeft een kort verslag van de gehouden bijeenkomst. Er werd een verhaal
verteld die direct vanaf het begin niet goed voelde. Verder was té rumoerig. Het was geen
fijne afspiegeling van de Wmo-raden in RNV. In een hoog tempo proberen ze het voor elkaar
te krijgen.
- Dhr. Scholten zet vraagtekens bij de bemoeienis van de Wmo-raad op dit detailniveau.
Richting aan visie en richtlijnen is prima. Het traject daarna is voor de gemeente.
- Dhr. Flipsen geeft een reactie op het visiedocument. Er ontbreekt wat in de visie. Op pagina 9
staat een heel klein stukje over de resultaten en meetlatten. Terwijl dit de kern moet zijn van
het document.
- Er zit heel veel discrepantie in het document.
Het document wordt pagina voor pagina doorgenomen:
- Pag. 2 Overheveling begeleiding incl. vervoer. Welke extra mogelijkheden biedt dit de
gemeente?
- Pag. 3 Keuzevrijheid voor de burger. Echter, het komt verder totaal niet terug in het document.
PGB wordt helemaal niet beschreven.
- Pag. 4 Huishoudelijke hulp en AWBZ bezuinigingen. Je zou kunnen denken dat je
huishoudelijke hulp en andere ondersteuning bij één aanbieder in kan kopen. Er moet staan
dat gaat het worden of wij sluiten het uit.
- Pag. 6 Uitgangspunten inkooptraject. Over het resultaat wordt niets gezegd. Terwijl dat
centraal zou moeten staan.
- Pag. 6Keuzevrijheid, gaat dat per gemeente of per woonplaats gelden?
- Pag. 6 Offerteaanvraag komt tot stand…. en de Wmo-raad. Is dat de rol van de Wmo-raad?
Voor het inkoopmodel zou dit wel kunnen.
- Pag. 6 De twee percelen kwam uit de lucht vallen en is totaal onduidelijk. Mw. Zielhuis zal om
toelichting vragen bij dhr. Van Beek.
- Pag. 7 Gemeenten mogen Wmo-beleid wijzigen op grond van beschikbare financiële
middelen. Dus zodra er minder geld is kan het beleid weer worden aangepast.
- Pag. 8 Inkoopvoorwaarden goed vastleggen. Welke visie heeft de gemeente om hier regie
over te voeren?
- Pag. 8 Uitwerken kwaliteitseisen aanbieder, mist de toetsing van het resultaat. Welke eisen
kunnen aan het personeel worden gesteld?
- Pag. 8 Het hebben van registraties, als gemeente eisen dat het gestandaardiseerd wordt
aangeleverd anders krijg je appels en peren.
- Pag. 11 Generieke versobering van het aanbod. De beleidsregel van Elburg word
doorgevoerd. Ze willen de grijze werkster weer.
- Pag. 13 Collectieve maatwerk voorziening, dit is conflicterend aan elkaar.
- Pag. 13 Was- en strijkservice. Juist lokaal regelen en niet regionaal.
- Huishouden transformeren tot een algemene voorziening. Wat gaat dat inhouden? Mw.
Zielhuis zal dit navragen.
Dhr. Flipsen probeert 10 april bij de vervolgbijeenkomst aanwezig te zijn.
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12. Verslag Wmo-raad + actielijst 6 maart 2014
Pag. 2 Dhr. Flipsen geeft aan dat hij had aangegeven dat hij mogelijk niet aanwezig is bij de
volgende vergadering.
Nav:
Er is een katern geplaatst in huis aan huis blad. Dhr. Scholten mailt deze naar de dhr. Flipsen en
mw. Tibben.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
13. Mededelingen en rondvraag
- Dhr. Scholten deelt mee dat mw. Slijkhuis een brief heeft gestuurd met de melding dat de
Wmo-raad in totaal 13 leden mag tellen.
- Op 15 april is de huisartsenbijeenkomst. Dhr. Scholten heeft zich hiervoor aangemeld. Mw.
Zielhuis geeft aan dat de gemeente het lastig vindt om in gesprek te komen met de
huisartsen.
- Dhr. Riezebos naar de bijeenkomst waar alle mantelzorgportefeuillehouders zijn uitgenodigd.
- Dhr. Riezebos heeft een gesprek gehad met mw. Swolsman. Het betreft een eventuele
samenwerking tussen de mantelzorg en SWO.
14. Sluiting
De voorzitter spreekt een aantal woorden richting mw. Spijkerboer omdat zij de Wmo-raad verlaat.
De volgende vergadering staat gepland op 12 juni 2014 om 19.30 uur.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Actielijst
Nr.
Datum
1.
17-10-13
2.
3.

03-04-14
03-04-14

4.

03-04-14

Actie
Notitie beleidsplan jeugdzorg, waar zit het kleurlokaal. In een notitie
vormgeven en terugkoppelen aan de Wmo-raad
RNV inkoopbeleid: Toelichting indeling 2 percelen
RNV inkoopbeleid: Toelichting huishouden transformeren tot een
algemene voorziening.
Katern sociaal domein sturen naar dhr. Flipsen en mw. Tibben

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
Van Noorloos
Zielhuis
Zielhuis
Scholten

Michelsen, vacature
Michelsen, vacature
Everloo, vacature
Riezebos, vacature
Flipsen, Riezebos
Flipsen, Everloo
Wienbelt, Van Gaalen
Wienbelt, Van Gaalen
Wienbelt, Van Gaalen
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