Wmo-raad
Besprekingsverslag
Betreft
Datum
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:

Aanwezig

:

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

Afwezig

:

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. In het bijzonder de
vertegenwoordiger van de SSGRA en een vertegenwoordiger van de pers.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Toelichting stand van zaken Participatiewet door dhr. J.Straatman/gemeente Aalten
o.a. stand van zaken rond ISWI en Hameland.
Aan de hand van een presentatie licht Jacky de stand van zaken toe rond het ISWI. Voor de
inhoud wordt verwezen naar de inhoud van de presentatie die is uitgereikt.
4. Concept Verordening Participatieplatform gemeente Aalten
De aanpassingen die zijn aangedragen door de Wmo-raad zijn verwerkt in het vernieuwde
concept.
Art. 3 voorlichting in bijeenkomsten (wordt geschrapt)
Art.6 staat stichtingsbestuur genoemd, maar niet de rol. Aanvullen: dat die financiële middelen
beheert.
Per 1 mei treedt de verordening in werking.
Naoberfonds:
RTG heeft aangegeven om de criteria voor het fonds zo ruim mogelijk te formuleren.
Ook Buurt aan Zet kan burgers stimuleren om aanspraak te maken op het fonds.
Uiteraard wordt na vaststelling hierover gecommuniceerd.
5. Verslag van de vergadering van 3 februari 2015.
Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd.
N.a.v. geen opmerkingen
Actielijst
Deze wordt doorgenomen .
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6. Mededelingen en ingekomen stukken
De lijst wordt doorgenomen .
Reactie op de brief Buurt aan Zet:
Er wordt over een methodiek gesproken maar die is niet aanwezig; het is pionierswerk.
Bij het volgende overleg met de wethouder de tussenevaluatie op de agenda plaatsen.
Wmo-raad maakt zich zorgen over de voortgang van het project.
Wat is het vervolg op de reactie vanuit de gemeente tav het verloop van de 3D’s.
De werkgroepen krijgen de opdracht hier kritisch naar te kijken.
Aanvraagformulier voor WTCG en CER  Het formulier is veel te lang en uitgebreid.
(de gemeentelijke compensatieregeling is ondergebracht in de regeling bijzondere bijstand.
Daarom is ook dat formulier (8 pag) nodig om in te vullen. NB een klant vult éénmalig een
dergelijk lang formulier in; vervolgaanvragen worden ambtshalve afgedaan. Klanten die al
bekend zijn in de bijzondere bijstand worden ook ambtshalve afgedaan. Klanten waar enkel
sprake is van een vergoeding in de plaats van de oude Wtcg en CER regeling hebben een
ruimere vrijstelling qua vermogen: waarde eigen huis wordt bijvoorbeeld geheel buiten
beschouwing gelaten red. André)
Mantelzorgcompliment is in afrondende fase. Komt nog naar mo-raad
Financiëel verslag
Marten Jan geeft een toelichting. Ellen en Jan Willem hebben de financiën gecontroleerd en
geaccordeerd. Hiermee is het financieel verslag goedgekeurd.
Nieuw kascommissielid wordt Bertus. Jan Willem is aftredend.
7. Vervolgacties bijscholing
- Werkwijze en prioritering
Koos licht het concept toe, waarin de missie en doelstelling en uitgangspunten van de
Wmo-raad wordt verwoord.
Missie: staat genoemd dat men een afspiegeling moet zijn van de burgers van de
gemeente Aalten. Hiervoor dezelfde formulering gebruiken die inmiddels in de
Verordening is opgenomen. Verder de omschrijving van de missie nog kritisch bekijken.
(we zijn ervoor om het sociaal beleid van de gemeente Aalten te toetsen cq te
verbeteren).
De taakverdeling is vervolgens een uitvoering van deze werkwijze
-

Overzicht werkgroepen en taakverdeling
Ineke geeft een toelichting. Aan de hand hiervan kan nu ook worden bepaald naar welk
profiel gezocht moet worden van de openstaande vacatures.
Er wordt een rondje gedaan waar bij de huidige leden de voorkeur van werkgroep liggen.
De sollicitatieprocedure wordt nu verder opgestart.
Verder is het voorstel om de voorzitter en de secretaris vrij te stellen van deelname aan
de werkgroep.
Gevraagd wordt om alsnog te reageren op het voorstel van de taakverdeling.

8. Rondvraag
André vraagt nog naar het advies over het onderzoek Eenzaamheid. Wordt nog gezonden.
Verder geeft André nog een samenvatting van de ontwikkelingen..
Nico geeft nog een toelichting over de laatste 3D werkgroep.
De volgende vergadering is op donderdag 9 april 2015 in Elim.
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