Wmo-raad
Besprekingsverslag
Betreft
Datum
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:

Aanwezig

:

Wmo-raad vergadering
3 februari 2015
19:00 uur
Elim te Aalten
De dames Prinzen, Schaap, Weerkamp te Winkel, Winkelhorst en de heren
Breuker, Eijkelkamp, te Grotenhuis, Huntink (vz) Kooistra, Leber en Fukkink
(notulist).
Gasten: vertegenwoordiger SSGRA.

Afwezig

:

de heren van Braak en Duenk,

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. In het bijzonder de
vertegenwoordiger van de SSGRA.
De voorzitter deelt mee dat de heer van Braak heeft aangegeven niet langer beschikbaar te
kunnen zijn als lid van de Wmo-raad.
Er wordt contact gezocht met een aantal kandidaten voor mogelijke invulling van de vacature.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag van de vergadering van 12 januari 2015.
Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd.
Actielijst
Deze wordt doorgenomen .
t.a.v. het ISWI wordt meegedeeld dat de gemeente Aalten per 2016 gaat aansluiten bij de
SDOA en nu bezig is om de koers te bepalen tav de ontmanteling van het ISWI.
Op 4 maart wordt hierover een presentatie gegeven in de Wmo-raad door dhr Straatman,
coördinator team Welzijn/Onderwijs Gemeente Aalten.
De werkgroepen zijn ingedeeld. Nu geen nieuwe info.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
De lijst wordt doorgenomen .
Deelname bezoek aan begrafenis Annemarijn Duenk.
Raadsmededeling over HHT. Andre geeft toelichting.
Regeling WTCG; gemeenteraad heeft hierover nog een vraag gesteld, zal nog worden
beantwoord (Koos en Henk)
Reactie op Buurt aan Zet, nog geen reactie ontvangen van de gemeente Aalten.
e

5. Verslag 2 bijeenkomst 3D werkgroep
Nico is geweest en doet verslag: Iedereen is geweest. Privacy reglement en Verordening
Soc.Domein waren onderwerpen die aan de orde kwamen.
Nog geen verslag ontvangen.
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6. Concept: Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein.
Willen we in de toekomstige werkwijze meegaan.
Verordening is in de 3D-werkgroep besproken en door de politiek is inhoudelijk geen wijziging
aangedragen. Wmo-raad heeft daar wel aangegeven om een brede raad te worden.
Discussie: gaat het over de burger in de breedste zin en over de cliëntenparticipatie.
Aandachtspunt is om de contacten te onderhouden met bepaalde doelgroepen.
De tekst wordt vervolgens per pagina doorgenomen. De veranderingen worden doorgegeven
aan de gemeente. In maart weer op de agenda.
Privacy protocol. Hierover geen toevoegingen. Benieuwd hoe het wordt toegepast.
Belangrijk op korte termijn: indeling van de werkgroepen Wmo; Jeugd en Participatie en
tevens welke taken daaraan toebehoren.
In maart op de agenda

7. Voortgang onderzoek HAN (Eenzaamheidsonderzoek)
Marten Jan. Stuurt advies: sluit aan bij Buurt aan Zet.
8. Verslag gesprek wethouders.
Tkn
Rol SSGRA. Die wil zelf graag blijven uitvoeren. Terwijl de gemeente de voorkeur heeft om
aan te hangen bij de Wmo-raad.
9. Buurt aan Zet: advies en eventuele reactie B&W hierop
Volgende keer op de agenda,
10. Mededelingen/bijzonderheden uit de verschillende werkgroepen.
o.a. vervolg nascholing.
De voorbereidingsgroep heeft hierover gesproken maar moet nog verder worden uitgewerkt.
11. Rondvraag
Wilma geeft (na overleg met Ellen) aan dat de Sociale Raad Doetinchem een ongevraagd
advies naar die gemeente heeft uitgebracht over de (hoge) eigen bijdrage in de Jeugdwet
voor jongeren die worden opgenomen. De gemeente Aalten hierop opmerkzaam maken door
dit advies door te sturen.
Marten Jan: Kascontrolecommissie. Jan Willem en Ellen.
SSGRA: Crisisopvang jeugd; hoe wordt dat geregeld..Bureau Jeugdzorg regelt dit.
Geprobeerd wordt dit in de eigen omgeving te regelen (zodat wel mogelijk is dat men de eigen
school kan blijven bezoeken).
De volgende vergadering is op woensdag 4 maart 2015 in de Zuiderkerk.
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