Wmo-raad
Besprekingsverslag
Betreft
Datum
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:

Aanwezig

:

Wmo-raadvergadering
12 januari 2015
19:00 uur
Elim te Aalten
De dames Prinzen, te Winkel, Winkelhorst en de heren, Breuker, Eijkelkamp, te
Grotenhuis, Huntink (vz) Kooistra, Leber en Fukkink (notulist).
Gasten: vertegenwoordiger SSGRA.

Afwezig

:

De dames Schaap en Weerkamp en de heren van Braak, Duenk, Boerman.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. In het bijzonder de
vertegenwoordiger van de SSGRA.
De heer Boerman heeft aangegeven te stoppen met zijn lidmaatschap van de Wmoraad. Hij
kan zijn werk niet meer combineren met de werkzaamheden van de Wmoraad.
Op een later moment wordt van hem afscheid genomen.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag van de vergadering van 3 december 2014.
Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd.
Actielijst
Deze wordt doorgenomen .
De werkgroepen zijn ingedeeld. Nu geen nieuwe info.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
De lijst wordt doorgenomen
Uitnodiging RTG van 13-01-2015. Betreft voorstel vervangende regeling WTCG.
Evaluatie datum genoemd in de rapportage wordt niet duidelijk aangegeven; voorgesteld
wordt om een exacte datum te laten vermelden bijvoorbeeld 1 juni 2015
In dit verhaal wordt 2014 niet opgenomen in de regeling. Verder betreft het alleen de inwoners
die zelfstandig wonen maar het raakt ook mensen die in een intramurale instelling wonen.
Het is niet tussen 296 en 400 euro maar of/of (dit staat dus niet juist vermeld in de
rapportage).
Dhr. Leber en Eijkelkamp gaan naar de RTG-vergadering.
5. Vervolg acties bijscholing.
Komt in februari op de agenda
6. Gesprek: hoe gaan we verder (Wmo-raad of brede participatieraad).
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De voorkeur van het college is om een brede participatieraad te vormen, het gehele sociale
domein betreffende. Met name richting participatie en jeugdhulp komt er dan meer op het
bordje van de Wmo-raad.
Het wordt wel duidelijk dat alle terreinen met elkaar te maken hebben en ook soms door
elkaar lopen.
Afstemming met (o.a.) de SSGRA is daarbij aan te bevelen, door bijv. bepaalde werkgroepen
van de Wmo-raad daarvan gebruik te laten maken.
De SSGRA wil zich meer richten op de uitvoering cq de praktijk.
Opmerking: Vergt de Participatiewet nog een specifieke cliëntenraad ?
De leden zijn het met elkaar eens om de Wmo-raad te verbreden.
De nieuwe verordening die hiervoor nodig is wordt momenteel ambtelijk in concept voorbereid
en toegezonden aan de Wmo-raad ter beoordeling.
e

7. Verslag 1 bijeenkomst 3D
Er was maar 1 vertegenwoordiger aanwezig vanuit de politiek. Dit was zeer teleurstellend. Er
zijn nu nieuwe data vastgesteld voor overleg. Wordt vervolgd.
8. Verslag voortgang onderzoek HAN (eenzaamheidsonderzoek).
Het onderzoek zit goed in elkaar.
André meldt aan Marten Jan wat er nu al in gang is gezet. Verder komt via Marten Jan een
aantal voorstellen (Mailen naar Nico, Marten Jan en Ellen.)
Er wordt al een aantal activiteiten geprioriteerd:
 Ga naar de genoemde verenigingen genoemd in het rapport.
 Maak gebruik van het spel / promoten.
Gemeente houdt regie op de uitvoering.
9. Verslag gesprek met wethouders/B&W
Reactie vanuit de gemeente op een aantal vragen moet nog komen.
Vraag aan de SSGRA: is het nieuwe gemeentekantoor al bezocht op toegankelijkheid.
De vertegenwoordiger van de SSGRA vraagt dit na.
10. Buurt aan Zet (ongevraagd advies o.a. n.a.v. gesprek met wethouders)
Op 22 jan. is er een gesprek op uitnodiging van Figulus bij Estinea.
Marten Jan en Koos gaan er naar toe.
De presentatie door Buurt aan Zet was bij de gemeenteraad beter dan bij de Wmo-raad.
De opbrengsten tot nu toe zijn (nog) niet voldoende.
Evaluatie van het project moet frequenter zijn om de vinger aan de pols te houden.
De Wmro-raad besluit ongevraagd advies te geven om kritisch naar de middelen en acties te
kijken. Nico doet een voorzet en mailt dit rond voor opmerkingen.
11. Mededelingen/bijzonderheden uit de verschillende werkgroepen.
De beschrijving van de werkgroepen moet nog worden afgerond.
12. Rondvraag
André meldt stand van zaken mbt de transities.
Nico meldt dat de administratieve taken voor de klant er niet minder op zijn geworden met
name richting de afhandeling van PGB’s / Sociale Verzekeringsbank.
De volgende vergadering is op dinsdag 3 februari 2015 in Elim.
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