Wmo-raad Gemeente Oldebroek

Verslag vergadering van de Wmo-raad Gemeente Oldebroek 14 januari 2014
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notitie minimabeleid
- Dhr. Riezebos geeft aan namens de Wmo-raad bij de workshops aanwezig te zijn, afhankelijk
wanneer de workshops worden gehouden. Er wordt verwacht half of eind februari te starten in
namiddag/begin van de avond.
- Mw. Radstake geeft een toelichting op de notitie minimabeleid. Wat is nu armoedebestrijding?
- Financiële armoede is in ieder geval onder het sociaal minimum, bijstandsniveau. Echter,
armoede is niet altijd inkomen gerelateerd. Ook mensen met een behoorlijk inkomen kunnen
met hoge schulden zitten en het moeilijk hebben om eten op tafel te krijgen etc.
- De gemeente gaat voor zowel geen armoede als de bestrijding ervan. Er wordt gekeken naar
maatschappelijke initiatieven, wat is nu armoede, welke ontwikkelingen zijn er, welke
doelgroepen zijn het, waar zitten de hiaten. Als je er een resultaat op wilt zetten moet je het
ook kunnen meten, armoede is voor een gedeelte verborgen en lastig te meten.
- Armoedebestrijding is een gemeentelijke beleid, er is weinig samenwerking hierin tussen
gemeenten. Samen met de gemeente Elburg wordt gekeken naar de beleving van kinderen en
armoede. Het landelijke onderzoek wordt lokaal herhaald.
- Vorig jaar is € 8.000 euro beschikbaar gesteld. Wat wordt er met die extra middelen gedaan?
In 2014 komt er meer, er wordt meer structureel geld bijgedaan. Verwachting is € 20.000 tot
€ 30.000. In de werkconferentie wordt besproken waar het geld in wordt gestoken. De extra
middelen zijn voor de armoedebestrijding en niet voor het onderzoek.
- Mw. Zielhuis meldt dat de laatste tijd de contacten met de kerken sterk verbeterd zijn.
- Gemeente is zowel regisseur en opdrachtgever, bijt dat elkaar niet? In algemeen
maatschappelijk werk is de gemeente de opdrachtgever. Bijvoorbeeld t.a.v. de voedselbank
juiste helemaal niet. Dhr. Scholten vindt dat de focus met zou mogen liggen op rol 1 en 3.
- De Wmo-raad kan instemmen met de visie van de gemeente met betrekking tot de rollen.
- De Wmo-raad ziet graag de nadere uitwerking van de rollen terug.
- Indien doelgroepen te binnenschieten zal de Wmo-raad deze per e-mail doorgeven.
3. Notitie begeleiding KV AWBZ-Wmo
- Dhr. Van Beek geeft aan dat nog steeds niet helder is wat de concrete wet wordt. Ook de
budgetten zijn nog niet bekend. De gemeente begint in een tijdklem te komen. Er is besloten
om te starten met een groep die zich bezighoudt met inkoop van de producten. De
concretiseringslag gaat hierin vorm krijgen.
- Het inkooptraject wordt voorbereid terwijl nog niet helder is wat de producten zijn? Er zal nooit
een beslissing worden genomen voordat het helder is. De gemeente gaat uitzoeken waar de
vernieuwingsmogelijkheden zijn.
- Dhr. Flipsen ziet geen sturing op het resultaat, maar een systeem. Er wordt gestuurd op
kostenvermindering voor algemene en individuele voorzieningen. Hoe breng je mensen dan
naar een hoger plan? Dan ben je met de kanteling bezig. Dit is een groot zorgpunt over de
notitie. Tip: kijk eens naar de gemeente Almelo. Daar willen ze meer resultaatgericht werken.
- Dhr. Van Beek licht toe dat de gekantelde Wmo-verordening per 1 januari van kracht is
geworden. Wij gaan ervaring opdoen hoe je de mensen in beweging krijgt. In kaart brengen
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waar de struikelblokken zitten. Wat is er nodig om het toch te realiseren. 2014 wordt een
leerproces.
Dhr. Van het Ende merkt op dat de notitie de burger aan de ene kant centraal stelt, zelfregie.
Daarnaast komt er een algemene voorziening die uniform wordt neergezet. Dat is een
tegenspraak met elkaar.
Dhr. Van Beek geeft aan dat vanuit het oogpunt van kostenbeheersing dit nodig is. De één is
altijd aangewezen op individueel maatwerk, de ander zal dat niet nodig hebben.
Dhr. Scholten gift als tip om eens te kijken naar de gemeente Apeldoorn, waar consulenten al
die stap aan het maken zijn.
Dhr. Everloo informeert wat de speerpunten zijn waar de gemeente voor gaat. Liever 3 dingen
heel goed, dan 6 dingen half doen. Maak je stappen eerst helder, voordat je aan het werk
gaat.

4. Notitie Wmo en sociale domein
5. Bezetting Wmo-raad en Toetsingskader adviesaanvragen
- Agendapunt 4 en 5 worden samengevoegd.
- De Wmo-raad neemt het besluit om het werkveld uit te breiden met het sociale domein. Zij
geeft een positieve intentie af, mits aan de voorwaarden wordt voldaan zoals bemensing.
- Er wordt een formeel verzoek ingediend door de gemeente.
- De verordening zal worden aangepast.
- Er wordt een comité samengesteld om de profilering Wmo-raad helder te krijgen, profielschets
en een vacature te maken.
- Bijlage 3 is akkoord.
6. Bijeenkomst voorjaar 2014, profilering Wmo-raad
- De Wmo-raad presenteert zich nog onvoldoende aan de gemeente. Een bijeenkomst
organiseren kan een mooie gelegenheid zijn om meer voor het voetlicht te treden. Meer
bekendheid bij de achterban
- Een suggestie is om aan te sluiten bij de dorps contactambtenaren.
- Het huis aan huis blad wordt heel veel gelezen. Een artikel hierin laten plaatsen is een optie.
- Scherpe tekst om te plaatsen in de media.
- Eerst gaat een comité zich bezighouden met profilering, profielen en uitbreiding bezetting.
- Vervolgens bekijken welke acties kunnen worden uitgezet voor meer bekendheid, artikel in
huis in huis blad, filmpje op Loco loco, social media, etc.
7.

Verslag Wmo-raad + actielijst 26 november 2013

N.a.v.:
Blad 3, punt 5. Nadere uitwerking moet terugkomen van de gemeente. Dit toevoegen aan de
actielijst om het te bewaken.
Actielijst
- Er is een memo inzake de schoolbesturen. Het verslag is nog niet beschikbaar.
- Er is een notitie over de beweegredenen voor de ineenschuiving van Senioren Platform en
Platform Informele Zorg.
- Mw. Zielhuis heef navraag gedaan wie de ambulante hulp op individueel niveau gaat
monitoren. Het wordt niet individueel gemonitord. Maar op kwaliteitseisen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Mededelingen en rondvraag
- 5 februari is er een bijeenkomst jeugd.
- Er is een verzoek van de kerk gekomen. Dhr. Scholten en dhr. Van Gaalen maken een
afspraak.
- Er is een verzoek gekomen over een bijeenkomst voor huisartsen. De voorzitter heeft
aangegeven hiervoor open te staan en dat de Wmo-raad bereid is een bijdrage te leveren.
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Verzoek gekomen van De Spanken waar de Wmo-raad zich kan presenteren. Het is een
school in Kampen. De Wmo-raad besluit hier geen gebruik van te maken.
Mw. Zielhuis deelt mee dat er half februari een klanttevredenheidsonderzoek gaat
plaatsvinden onder Wmo klanten die in 2012 en 2013 een aanvraag hebben ingediend. Het
gaat om circa 600 vragenlijsten. Dhr. Everloo oppert dat in de vragenlijst ook kan worden
gepolst naar de wijzigingen in 2015, wat weten de mensen of juist niet. Wellicht kan er een
brochure van de Wmo-raad meteen worden afgegeven?
De gemeente heeft een hele beknopte brief gehad over de decentralisaties. Deze is nog niet
bekend bij de Wmo-raad. Mw. Zielhuis zal deze aan de leden sturen.
Er is vandaag een brief uitgegaan met collegestandpunten t.a.v. het onderhandelingsresultaat
over de Wmo en AWBZ. Waarbij de insteek is dat de gemeente Oldebroek er niet blij mee is.
Dhr. Wienbelt deelt mee dat de klankbordgroep vanaf heden haar verslagen en notulen
doorstuurt naar de Wmo-raad. Als ingekomen stuk komt het terug in de vergadering.
Mw. Spijkerboer deelt mee dat haar man op de kieslijst staat voor het CDA. Als hij wordt
verkozen, dan zal zij haar functie binnen de Wmo-raad neerleggen.
Dhr. Riezebos vraagt hoe om te gaan met diverse platformen die er zijn. Dit punt wordt op de
agenda geplaatst voor de volgende vergadering.
Dhr. Scholten stelt voor in de volgende vergadering de rollen en posities bespreken.

9. Sluiting
De volgende vergadering staat gepland op 6 maart 2014 om 17.00 uur bij Coelenhage.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur.
Actielijst
Nr.
Datum
1.
17-10-13
2.

14-01-14

3.

14-01-14

4.

14-01-14

5.

14-01-14

6.

14-01-14

Actie
Notitie beleidsplan jeugdzorg, waar zit het kleurlokaal. In een notitie
vormgeven en terugkoppelen aan de Wmo-raad
Reactie van Wmo-raadsleden op ‘Wmo-kanteling’ per e-mail. Dit wordt
gebundeld door dhr. Scholten. Terugkoppelen aan de leden
Formeel verzoek van de gemeente om het sociale domein toe te voegen
aan de Wmo-raad
Comité voor profilering Wmo-raad, profielschets en vacature

Terugkoppeling aan Wmo-raad nadere uitwerkingen a.d.h.v. de
uitgangspuntennotitie inrichting sociale domein
Beknopte brief inzake de decentralisaties sturen naar de leden van de
Wmo-raad

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
Zielhuis, Van
Noorloos
Scholten
Zielhuis
Flipsen, Everloo,
Zielhuis, Riezebos,
Michelsen, Tibben
Zielhuis
Zielhuis

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