Wmo-raad Gemeente Oldebroek

Verslag vergadering van de Wmo-raad Gemeente Oldebroek 16 oktober 2014
Voorzitter:
dhr. R. Scholten
Vicevoorzitter: dhr. J. Flipsen
Aanwezig:

dhr. R. Scholten, dhr. J. Flipsen, dhr. M. Michelsen, dhr. G. Riezebos, dhr. J. Rikkers,
mw. C. Hofland

Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

dhr. P. Everloo, dhr. A. van Gaalen, mw. A. Teeken, dhr. D. Post
dhr. B. Top, dhr. B. van Beek, mw. M. Beker
mw. C.J. Tibben

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mw. Roseboom schuift kort aan bij vergadering. Zij informeert de Wmo-raad dat alle punten die
zijn aangeleverd op de adviesstukken sociaal domein zijn verwerkt. Het college is akkoord met
alle stukken. Het gaat nu naar de gemeenteraad voor 27 november. Er volgt een reactie van de
gemeenteraad richting de Wmo-raad.
Dhr. Eenkhoorn geeft in een korte toelichting aan dat hij een nieuwe baan heeft gekregen in
Amsterdam. Dit heeft tot gevolg dat hij veel moet reizen en een studie volgen. Hij neemt afscheid
van de Wmo-raad.
De voorzitter deelt mee dat mw. Van Hooren en mw. Uitslag afscheid hebben genomen van de
Wmo-raad en zijn gestopt.
Het nieuwe lid mw. Hofland stelt zich voor aan de leden van de Wmo-raad.
Ingekomen stukken
- Presentatie transformatie jeugdzorg ontvangen
- Mail inzake consulent informele ondersteuning
- Uitnodiging congres ambitie en transitie op 27 november a.s.

2.

Compensatie meerkosten chronisch zieken en gehandicapten
Mw. Beker meldt dat er door het ministerie een aantal regelingen zijn afgeschaft, hierdoor gaan de
chronisch zieken en gehandicapten flink achteruit de komende jaren. Het blijkt dat de fondsen
vaak niet terecht komen bij de mensen die het echt nodig hebben. Het is nu ondergebracht bij de
gemeente. Er zijn twee mogelijkheden:
- Een collectieve verzekering (extra pakket aanbieden, waarbij de gemeente een compensatie
geeft)
- Puur op bijzondere bijstand een bedrag te geven
De gemeente geeft de voorkeur aan de collectieve verzekering, omdat je dan meer dan een
bedrag kunt geven. Meer vergoeding in medicijnen, ziekenvervoer, brillen etc.
Aangezien de mensen per december moeten overstappen naar de nieuwe verzekering, dan moet
het allemaal op korte termijn worden geregeld.
De Wmo-raad kan tot uiterlijk 24 oktober reageren.
Opmerkingen vanuit de Wmo-raad:
- De grens van 120% is om de armoedeval te voorkomen. Het is alleen jammer dat als je er
maar iets overheen gaat, de mensen meteen flink worden gestraft. Het betreft dan mensen in
een zeer kwetsbare groep.
- Is de verwachting dat de aanvullende verzekering de benodigde dekking geeft?
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Er is gekeken naar de meest voorkomende gevallen. De mensen die bekend zijn bij
de gemeente worden benaderd om te raadplegen of de dekking zo voldoende is.
Volgt er een evaluatie of mensen niet in de schulden terecht zijn gekomen?
o Het is inderdaad nog niet opgenomen. Wordt aangepast.
De verzekering zou bijna alles moeten dekken, maar hoe zeker is dat?
o Het eigen risico wordt per 2015 € 375. De gemeente gaat daar € 300 van vergoeden.
Daarnaast heeft men nog recht op bijzondere bijstand.
o De cliënt stapt volledig over naar de nieuwe verzekeraar waar het collectief zitten.

Dhr. Flipsen en dhr. Scholten schrijven een advies en koppelen dit terug naar mw. Beker.

3.

Beschermd wonen (en opvang) in Wmo-verordening Zwolle en beleidsplan Zwolle
Mw. Van Beek licht toe dat dit stukken zijn vanuit Zwolle. De verordening gemeente Oldebroek is
aangepast, nadat hij bij de Wmo-raad is geweest, n.a.v. de definitieve modelverordening van de
VNG. De aanpassing betreft in artikel 5, daar is beschermd wonen toegevoegd.
De aanpassing dekt hiermee de lading voor Zwolle.
De beleidsregels en het financiële besluit worden verder uitgewerkt.
Er wordt opgemerkt dat de eisen van kwaliteit een beetje mager zijn. Dhr. Van Beek sluit hierbij
aan. Zwolle is verantwoordelijk en moet de beleidsontwikkeling doen en de verordening opstellen.
Er is regelmatig overleg met de gemeenten waar de opvang voor moet worden geregeld.
Dhr. Rikkers en dhr. Scholten schrijven een reactie aan de participatieraad Zwolle met een cc
naar dhr. Van Beek.

4.

Wmo en samenwerking gemeente Oldebroek (evaluatie, afspraken toekomst,
mogelijke herverdeling van taken)
De voorzitter stelt voor om kort een reflectie te geven op het afgelopen jaar en de samenwerking
met de gemeente. Vervolgens kijken naar de nieuwe indeling per januari 2015 van de Adviesraad
Sociaal Domein. De functies van secretaris, voorzitter en vice-voorzitter worden beschikbaar
gesteld.
-

-

-

Dhr. Riezebos vindt dat de Wmo-raad op de goede weg is. Ideeën worden onderkend en
gewaardeerd. Qua werkwijze ontbreekt de structuur. Wanneer wordt er wat van je verwacht,
wie moet een reactie geven op welk moment. Er zijn maar weinig A4-tjes geweest die boven
de stukken liggen.
Dhr. Scholten meldt dat hier duidelijk een functie ligt voor de secretaris om dit te structureren.
Dhr. Michelsen vindt dat er weinig afstemming onder de portefeuillehouders is over het
schrijven van de adviezen.
Dhr. Flipsen merkt op dat er een werkmodel ligt, echter die wordt niet gevolgd. Er moeten
mensen worden toegevoegd aan de taken, zodat duidelijk is wie wat oppakt.
Mw. Hofland merkt op dat zij het heel prettig vindt dat het college de Wmo-raad een
terugkoppeling dient te geven op het gegeven advies.
Dhr. Rikkers heeft het gevoel dat er veel verbeterd is. Hij vindt het bemoedigend om te horen
dat alle adviezen op de stukken sociaal domein zijn verwerkt door de gemeente. Hij is er niet
gerust op dat de functie van voorzitter vacant komt.
Dhr. Scholten geeft aan dat de Wmo-raad aan de vooravond staat van een grote verandering.
Terugkijkend, de terugkoppeling komt nu nog te weinig op schrift. Als voorzitter heeft dhr.
Scholten veel zaken aangekaart bij de gemeente en dat is hem niet altijd in dank afgenomen.
Het is wel jammer om te constateren dat er weer een wijziging is in de ondersteuning van de
gemeente aan de Wmo-raad.

De raad maakt een soort doorstart als nieuwe adviesraad. Het idee is om clusters te maken van 23 personen om stukken te behandelen en adviezen te schrijven.
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Alle functies worden beschikbaar gesteld.
De functie van secretaris is het verzamelen van gegevens, deze schiften en doorleiden naar de
juiste personen.
Er zal een nieuwe wervingsronde nodig zijn om de Wmo-raad weer op volle sterkte te krijgen. De
advertentietekst moet worden aangepast en opnieuw geplaatst. Er is ruimte voor 4 nieuwe leden .
De volgende voorlopige indeling wordt gemaakt.

Voorkeuren SD gebieden
Jeugd

Participatie

Wmo

Annemarie
Matthias

Coby - burgerparticipatie
Joop - mensen met een beperking
Gerrit - mantelzorg/ouderen
Doeke - zorg
Peter
Jos

Niet ingedeeld: Reint, Arie
-

5.

Dhr. Top zal zorgen dat de Wmo-raad in kaart krijgt wat er op de 3 gebieden op de raad
afkomt.
Mw. Tibben stuurt een e-mail naar de niet aanwezige leden om te inventariseren welk domein
de voorkeur heeft. De deadline is 1 november.
Dhr. Scholten legt zijn voorzitterschap per januari 2015 neer, daarmee stapt hij ook uit de
Wmo-raad. Hij licht kort zijn redenen voor aan de leden.
De profielen voor de leden is al compleet. Het profiel van de voorzitter moet worden
aangepast. In de advertentie wordt dan meegenomen dat er gericht wordt gezocht.
e
In de 1 week van november moet de advertentie worden geplaatst en daarna 2 weken later
e
e
e
voor een tweede keer. In de 3 en 4 week van november (met eventuele uitloop naar 1 week
december) vinden de gesprekken met de kandidaten plaats. Dhr. Everloo, Scholten en Flipsen
voeren de gesprekken met de kandidaten.

Verslag Wmo-raad + actielijst 4 september 2014 + 23 september 2014
- Punt 4: Opnemen in actielijst ontwikkelingen sociaal domein en de pilot en het sociaal team.
- Punt 5: Opnemen in actielijst terugkoppeling spreekuren 6 kernen.
- Punt 7: Opnemen in actielijst toezegging schriftelijke reactie over inkoopbeleid.
- Punt 12: Gesprek met dhr. Wienbelt is nog niet gevoerd.
- Punt 12: Opnemen in actielijst schriftelijke reactie gemeente inzake financiën en
ondersteuning klankbordgroep GGZ
- Punt 13: Dhr. Everloo verstrekt informatie per e-mail over de informatiemarkt ‘Gewoon
gemak’. Er is geen informatie over ontvangen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslag Wmo-raad 23 september 2014
De leden van de Wmo-raad hebben een goed gevoel over de avond. Het is zeker voor herhaling
vatbaar.
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6.

Mededelingen en rondvraag
- De vergadering van 27 november wordt i.v.m. de gemeenteraadsvergadering verzet naar 4
december.
- De landelijke campagne om de wijzigingen te communiceren is gestart. Het is wel heel
summier vermeld in de kranten. Extra informatie is te vinden op www.dezorgverandertmee.nl
- Dhr. Riezebos meldt dat hij aanwezig zal zijn bij de mantelzorg bijeenkomst op 19 november.
- Mw. Tibben biedt aan een nieuw logo te ontwerpen voor de Adviesraad Sociaal Domein.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Actielijst
Nr. Datum
1.
12-06-14
2.
3.
4.

12-06-14
12-06-14
16-10-14

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

16-10-14
16-10-14
16-10-14
16-10-14
16-10-14
16-10-14
16-10-14

12.

16-10-14

13.

16-10-14

Actie
Reden voor de late evaluatie inkoop jeugd en opvoedhulp
in, pas in 2017
Website aanpassen (afwachting aanpassing verordening)
Schematisch overzicht huidige ontwikkelingen
Profiel voorzitter aanpassen en advertentie maken
Overzicht 2015 wat er op de Adviesraad afkomt
Mail naar afwezige leden inventarisatie voorkeur domein
Evaluatie ontwikkelingen sociaal team – apr/mei 2015
Terugkoppeling spreekuren 6 kernen
Schriftelijke reactie over inkoopbeleid
Gesprek met dhr. Wienbelt
schriftelijke reactie gemeente inzake financiën en
ondersteuning klankbordgroep GGZ
Informatie per e-mail over de informatiemarkt ‘Gewoon
gemak’
Ontwerp nieuw logo
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Actiehouder
Van Noorloos
Tibben
Everloo
Scholten, Flipsen,
Zielhuis
Zielhuis (Top)
Tibben
Zielhuis
Van Noorloos
Scholten, Zielhuis
Zielhuis
Everloo
Tibben
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