Wmo-raad Gemeente Oldebroek

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

dhr. R. Scholten, dhr. M. Michelsen, dhr. G. Riezebos, dhr. P. Everloo,
dhr. R. Wienbelt, mw. A. Teeken, mw. M. Uitslag, dhr. J. Eenkhoorn, dhr. J. Rikkers,
dhr. A. van Gaalen

Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

mw. G. van Hooren
mw. G. Zielhuis, dhr. T. van Noorloos, mw. D. Smid, mw. L. Vos (wethouder)
mw. C.J. Tibben

1.

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

2.

Kennismaking wethouder Liesbeth Vos
Wethouder Vos geeft een korte schets van zichzelf en van haar portefeuille als wethouder.
Zij heeft een aantal speerpunten waaronder laaggeletterdheid in Oldebroek en gezondheid.
Er is extra budget beschikbaar gekomen voor de mantelzorg, 2 fte ondersteuning.
De laagdrempeligheid van de toegang sociaal domein heeft zij hoog staan. Het schaamtegevoel
bij de gemiddelde burger van Oldebroek om om hulp te vragen is hoog, het moet daarom heel
toegankelijk zijn. Een belangrijk punt is ook het PGB, hoe houden wij dat in stand zodat de
mensen keuzevrijheid houden. Wij gaan voor de doelen die zijn gesteld en zo lokaal mogelijk.
Hierbij moeten wij ook realistisch zijn en onze ogen niet sluiten voor de economische gevolgen die
op ons afkomen. De deur van wethouder Vos staat altijd open voor de Wmo raadsleden.

3.

Verordening burgerparticipatie
Mw. Zielhuis geeft aan dat de verordening is bedoeld als praatstuk om zo verdere invulling te
geven in de zaken die moeten worden geregeld. Het is een eerste opzet. Er is meer aandacht
voor de positie van de raad in de samenleving. De verordening maakt deel uit van alle wijzigingen
in het sociale domein. Het zou mooi zijn als de verordening in november kan worden voorgelegd
aan de gemeenteraad samen met alle andere stukken inzake het sociaal domein.
De raad heeft de volgende opmerkingen t.a.v. de verordening:
- Er staat dat de vertegenwoordiging vanuit de doelgroep is. Deelname aan de raad is echter op
persoonlijke titel. Er moet naar de juiste definitie worden gezocht.
- De twee nieuw aan te treden leden komen voort uit de DPGO (Diaconaal Platform Gemeente
Oldebroek), maar zij nemen deel aan de raad op persoonlijke titel.
- De Wmo-raad zal nadenken over een nieuwe naam. Wellicht Adviesraad.
- De adviesstatus die was afgesproken tussen de gemeente en de Wmo-raad komt niet naar
voren in de verordening. Het wordt nu weer een klankbord.
- De omschrijvingen geven geen helder beeld en men loopt erin vast.
- In de verordening mist de aansluiting met de notitie die eerder is gemaakt tijdens een overleg
met de gemeente waarin de rol van de Wmo-raad is beschreven.
- Er waren nieuwe toevoegingen die goed zijn, zoals de samenstelling en percentage en de
selectie en benoeming van leden.
- Artikel 8 deelname 2x per jaar aan de vergadering, daar wordt de wethouder mee bedoeld.
- Het voorstel wordt gedaan om met een klein groepje van de Wmo-raad de verordening door te
lopen en wijzigingen te bespreken.
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4.

Bijpraten ontwikkelingen sociaal domein & planning beleidsplan
- Mw. Smid meldt dat er veel gaande is. De Wmo is de inkoop aan het realiseren. Aan het eind
van deze maand moet de voorlopige gunning naar de aanbieders klaar zijn. In oktober de
definitieve gunning en zal de inkoop gereed zijn voor 2015.
- In oktober wordt gestart met het sociaal team voor een half jaar in het Dorpshuis Wezep
(pilot). De samenwerking tussen de partijen zal daarin voorop staan. Definitieve huisvesting
wordt in de komende 6 maanden nader bekeken. Een volledig zorgplein is in de pilot niet
realiseerbaar. Eerst moeten de ‘werkers’ bij elkaar en aan elkaar wennen en daarna wordt
gewerkt aan een locatie.
- Het wordt de taak van het sociaal team als aanjager te functioneren.
- Nog lang niet alles is helder en er zijn veel processen gaande. Het voorstel is om een
volgende keer de Wmo-raad verder bij te praten over het sociaal team en de horizon die de
gemeente ziet.
- De komende week komen er heel veel stukken naar de Wmo-raad. Er wordt hiervoor een
extra vergadering gepland op 23 september a.s.

5.

Communicatie rond decentralisaties naar de burger
- Mw. Smid geeft aan dat in het overzicht veel verschillende communicatiemomenten gepland
staan om contact te hebben met verschillende partijen (burgers, cliënten, instellingen). Voor
de burger zijn nu een aantal katernen uitgebracht in het huis-aan-huis blad.
- Er wordt gemeld dat een groot gedeelte van de burgers het huis-aan-huis blad niet ontvangt.
Het advies wordt gegeven om op sommige strategische punten een stapel standaard ter
beschikking te stellen.
- Verder worden er ook persberichten verstuurd.
- Op internet komt veel informatie beschikbaar waar ook veelgestelde vragen worden
beantwoord.
- In oktober wordt gestart met spreekuren in alle 6 de kernen om direct contact te krijgen met
burgers. Mensen kunnen dan persoonlijke vragen stellen die voor hun situatie van toepassing
zijn.
- Als de website wordt aangepast is het wellicht een moment dat er een duidelijke link naar de
Wmo-raad wordt vermeld. Er komen veel meldingen van mensen dat zij de Wmo-raad op de
website niet kunnen vinden.
- Er wordt nu ingestoken op persoonlijke spreekuren en niet op informatiebijeenkomsten. De
Wmo-raad heeft hier een gemixt gevoel over. Een informatiebijeenkomst zou ook een mooie
e
gelegenheid zijn om ook de Wmo-raad te profileren. Hier kan wellicht de 23 september
verder bij stil worden gestaan.

6.

Concept beleidsplan Sociale Dienst Veluwerand
Dit stuk is informatief. Het gaat over de sociale dienst van Harderwijk.
Wethouder Vos licht toe dat er een strategische regio is, die is groter dan RNV. Het beleid wordt
echter lokaal uitgevoerd. Zo is het nog een heel dilemma hoe om te gaan met de sociale
werkvoorziening en de partijen.

7.

Regioadvies Wmo-raden verordening jeugdhulp
Dhr. Flipsen geeft een toelichting op het advies dat de Wmo-raad heeft gegeven. De punten die
Oldebroek heeft aangegeven zijn er allemaal in verwerkt.
Dhr. Van Noorloos meldt dat de opmerkingen regionaal zijn getoetst. Veruit de meerderheid is
opgenomen in de verordening. Wat betreft de algemene opmerking en over inkoop volgt een
schriftelijke reactie van de gemeente.

8.

Preventief jeugdbeleid
- Dhr. Van Noorloos geeft aan dat het preventief jeugdbeleid onderdeel uitmaakt van het
uitvoeringsprogramma. De kaders zijn eerder gemaakt en vastgesteld door de gemeenteraad.
Het uitvoeringsprogramma gaat weergeven hoe de partijen nu echt gaan werken. Preventief
jeugdbeleid is een lokale aangelegenheid, het mond uit in ontwikkelkansen voor de toekomst.
Oldebroek en Elburg hebben hierin samengewerkt.
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9.

Er wordt over gesproken dat de gemeenten elkaar aanspreken op één norm. Dat gebeurt
doorlopend en straks minimaal 1x per jaar.
Het geld voor preventief jeugdbeleid kun je op verschillende manieren inzetten.
Ouders/opvoeders moeten inzicht hebben binnen welke kaders de opvoeding kan
plaatsvinden.
Het is de bedoeling dat preventief jeugdbeleid de druk op de zware jeugdondersteuning laat
afnemen. Er is geen zicht op hoe dat zal uitpakken. Er komen helaas steeds meer verhalen
dat er eerst sprake is van een groei van de zware zorgen pas na een aantal jaren weer was
teruggebracht naar het oude niveau. Het Rijk verwacht 15% vermindering binnen een paar
jaar. De gemeente durft daar nog geen uitspraak over te doen.
Het percentage achterstandsleerlingen is hoog. Dat komt omdat de hoogst genoten opleiding
van de ouders bepaald of een kind tot een achterstandsleerling gemerkt wordt.

Bestuursopdracht leerplicht (informatief)
Geen opmerkingen.

10. Tussenevaluatie Ambulant Jeugd en Jongerenwerk 2014 (informatief)
Geen opmerkingen.
11. Positionering Wmo-raad in de gemeente Oldebroek
Er zal een nieuwe structuur moeten komen voor de Wmo-raad, met name nu de raad groeit naar
het maximaal aantal leden. Het is nog steeds wenselijk dat de portefeuillehouders stukken
voorbereiden en dit voor de vergadering mailen naar de overige leden, secretaris en notulist.
12. Verslag Wmo-raad + actielijst 12 juni 2014
- Punt 11. Moet zijn diaconaal platform i.p.v. digitaal platform.
Nav:
- Bij de mededeling staat dat er vanuit de Wmo-raad geen belangstelling was om aanwezig te
zijn bij de bijeenkomst landelijke cliëntenraad Philadelphia. Dhr. Flipsen is hier wel bij
aanwezig geweest en vindt het een grote misser dat er verder niemand van de Wmo-raad
aanwezig was.
- Dhr. Scholten heeft contact gehad met dhr. Wienbelt. Er volgt nog een gesprek samen met de
gemeente om het af te ronden.
- N.a.v. het actiepunt ‘Uitzoeken standpunt gemeente t.a.v. financiën en ondersteuning
klankbordgroep GGZ’ meldt mw. Zielhuis dat de gemeente de zorg voor ondersteuning wil
verlenen door MEE. T.a.v. financiële ondersteuning door middel van vergoedingen is de
gemeente terughoudend.
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
13. Mededelingen en rondvraag
- Van de DPGO (Diaconaal Platform Gemeente Oldebroek) treden 2 nieuwe leden aan bij de
Wmo-raad; Duco Post en Coby Hofland.
- Dhr. Van Gaalen was aanwezig bij het ondertekenen van de intentieverklaring door DPGO. 11
kerkgenootschappen hebben een handtekening gezet om samen te gaan werken. Hij spreekt
zijn zorg uit dat er sprake zal zijn van belangenbehartiging vanuit de doelgroep door de 2
nieuwe leden. Dhr. Scholten stelt voor om de beide kandidaten vanuit DPGO als lid van de
Wmo-raad aan te stellen en dan een herindeling te maken van de portefeuilles. De leden van
de Wmo-raad zitten niet op doelgroep niveau, maar op persoonlijke titel met affiniteit met een
aantal gebieden.
- Mw. Zielhuis meldt dat bij de invulling van de laatste plek wellicht gekeken moet worden naar
affiniteit met het gebied participatie en werkgelegenheid.
- Dhr. Scholten deelt mee dat Matthias 24 september in het huwelijk treed en de Wmo-raad is
uitgenodigd om bij de dienst om 18.30 uur aanwezig te zijn.
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Dhr. Everloo zit in de Koersgroep Oldebroek voor elkaar en meldt dat er een informatiemarkt
op handen is ‘Gewoon gemak’ op 10 oktober. Informatie volgt per e-mail.
Dhr. Eenkhoorn benadrukt nog eens dat hij vindt dat er te veel mail binnenkomt.
Mw. Zielhuis meldt dat zij een nieuwe functie heeft binnen de gemeente. Er wordt naar een
nieuw aanspreekpunt gekeken voor de Wmo-raad. 16 oktober is zij niet aanwezig bij de
vergadering.

14. Sluiting
De extra vergadering staat gepland op 23 september 2014 om 19.30 uur.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Actielijst
Nr.
1.
2.
3.

Datum
12-06-14
12-06-14
12-06-14

Actie
Reden voor de late evaluatie inkoop jeugd en opvoedhulp in, pas in 2017
Website aanpassen (afwachting aanpassing verordening)
Schematisch overzicht huidige ontwikkelingen
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