Notulen vergadering WMO-raad d.d. 01-02-2017
Aanwezig: Monique van de Meerendonk (vz), Dik Buitenhuis, Wim de Jonge, Ineke Lodder, Dim
Beljaars en Jacqueline van der Stokker
Afwezig: Marianne van Wilgenburg en Wanda Schouten
Gemeente Barendrecht: Vivianne Pot
Notulist: Nelly van der Waal
1.0

Opening
Om 09.00 uur opent Monique van de Meerendonk de vergadering en heet allen welkom.
Monique wenst iedereen nog de beste wensen voor 2017.

1.1

Mededelingen
Het contract van Nelly, de notulist, is verlengd tot het einde van het jaar.
Jacqueline is tot en met 13 februari 2017 met vakantie en zal minimaal op e-mails reageren.

2.0

Ingekomen stukken:
23-11-2016 reactie gemeente advies Verordening Meedoen in Barendrecht
Er is een (ondertekende) reactie van de gemeente binnengekomen op het door de Wmo-raad
uitgebrachte advies inzake de “Verordering Meedoen in Barendrecht” d.d. 16 juni 2016. .
29-12-2016 Advies twee jaar Participatiewet
Er is een verzoek van de gemeente binnengekomen om een advies uit te brengen inzake de
notitie “Twee jaar Participatiewet” binnengekomen.
Cees Willem Dam en Monique van Meerendonk hebben dit samen opgepakt en zullen een
advies opstellen.

2.1

Uitgaande stukken:
12-12- 2016 Advies beleidsregels bijzondere bijstand
Naar aanleiding van de adviesaanvraag van 27 oktober 2016 werd een advies uitgebracht
inzake de “Wijzigingen Beleidsregels bijzondere bijstand Barendrecht 2017“
01-01-2017 Info mutatie secretariaat WMO-raad aan de Koepel

3.0

Themalijst 2017: Aanvullende voorstellen, wijzigingen en acties
De Wmo raad geeft aan dat er nog andere thema’s die we kunnen of willen bespreken op de
themalijst 2017 geplaatst kunnen worden.
Bijvoorbeeld: zorgmijders, advies nota’s, jaarplanning (deze is in afwachting).

3.1

Voorbereiden komst nieuwe wethouder Van Wolfswinkel, Wmo-raad d.d. 8 maart
(bijlage coalitie akkoord Barendrecht 2016-2018)
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Ter voorbereiding op de komst van de nieuwe wethouder Van Wolfswinkel wordt een ieder
verzocht na te denken over de vragen die we aan de wethouder kunnen stellen. De vragen
kunnen uiterlijk tot 1 maart per email worden aangeleverd. Vragen die bijvoorbeeld gesteld
kunnen worden zijn: het gehandicapten verdrag, het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en
het extra budget.
Tevens wil de wethouder een toelichting geven over de vergadering van de Commissie
Samenleving d.d. 24 januari jl. die niet geheel vlekkeloos is verlopen. Tijdens de vergadering
zijn zorgelijke zaken naar voren gekomen.
Dik vroeg of er voorbereidende stukken van deze bijeenkomst waren, tijdens deze bijeenkomst
was er een PowerPoint presentatie gepresenteerd. Is het mogelijk dat wij deze presentatie
kunnen krijgen? Er waren raadsleden aanwezig die wel voorbereidende stukken hadden
ontvangen. Dit met het oog om de website van de gemeente in de gaten te kunnen houden
waar wij eventueel de stukken terug kunnen vinden. Er is een bandopname aanwezig.
Vivianne gaat hier naar kijken.
4.0
4.1

Adviezen:
29-12-2016 Advies twee jaar Participatiewet (bijlage)
Zie ook vergaderpunt 2.0

5.0

Terugkoppeling van bezoeken:
- 24 november bezoek KOW: Wim de Jonge
Wim heeft een bezoek gebracht aan KijkopWelzijn ( KOW) en heeft een gesprek gehad met
de directeur-bestuurder, mevrouw Jacqueline Vonk . Zij is werkzaam voor gemeente
Barendrecht, maar sinds 2016 is er ook sprake van een samenwerkingsverband met Stichting
Welzijn Albrandswaard. In 2011 werd de organisatie KOW afgebouwd (reorganisatie) en
halveerde het aantal fte. Inmiddels is het zo dat de bezetting weer op het oude niveau zit.
Er zijn geen nauwe contacten met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)). Wel komt er één
keer per maand een pedagoog van het CJG naar de wijkbus. Met de wijkteams in Barendrecht
wordt wel intensief samengewerkt. Er zijn diverse KOW-medewerkers verbonden aan het
wijkteam, te weten een welzijnsgeneralist, een jongerencoach en een sportcoach. De
welzijnsgeneralist is de voormalige ouderenadviseur, Deze zit in het kernteam en maakt vast
deel uit van het wijkteam. Hun focus richt zich met name op de volwassenen (preventie, etc.).
De jongerencoach en buurtsportcoach schuiven 1 x per maand aan bij het wijkteam.
Emotionele armoede onder jongeren komt voor in Barendrecht en KOW-medewerkers
proberen op diverse manieren in contact te komen met deze jongeren. De werkgroep
Jeugdhulp wil nog met de sport- en jongerencoach gaan praten.
-14/15 december voorzitters overleg BAR adviesraden: Monique v.d. Meerendonk
Tijdens het voorzittersoverleg waren 5 mensen aanwezig. In Ridderkerk is de voorzitter van de
adviesraad vertrokken. Deze raad was heel actief maar heeft al twee wisselingen meegemaakt.
Albrandswaard heeft het wat drukker en zijn bezig met dingen weer op te pakken.
Ook is het onderwerp ‘onkostenvergoeding’ aan de orde geweest.
Monique wil graag dat er een vervolg van de overleggen met de BAR adviesraden komt en wil
de contacten warm houden.
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Vergadering Commissie Samenleving d.d. 24 januari 2016:
Over “Samen Verder” - doorontwikkeling van het sociale domein, waarbij de wethouder van
Wolfswinkel aanwezig was. Wethouder van der Linden was verhinderd.
.
Dim, Ineke, Jacqueline en Monique zijn aanwezig geweest.
De commissie wil graag regelmatig geadviseerd worden. Op 14 februari aanstaande staat er
weer een overleg gepland. Doordat een aantal wethouders is weggevallen, ging er veel kennis
verloren.
6.0
6.1

Werkgroepinformatie en hoofdpunten uit vergaderingen etc.
Jeugdhulp:
Vroeger was Wil Hessels het aanspreekpunt v.w.b. jeugdbeleid. Hij werd per 1 februari 2016
opgevolgd door Sandra Krist. Er is uitvoeringplan Jeugdhulp en een agenda Jeugdhulp. Die
laatste was met enige vertraging binnengekomen. Marianne van Wilgenburg gaat hiermee aan
de slag. Wim verspreidt de agenda Jeugdhulp per mail. Op 26 januari werd dit besproken
tijdens de vergadering van de werkgroep.
Sandra Krist is per 1 februari 2017 weg in verband met het aanvaarden van een nieuwe baan.
Vanaf 1 februari 2017 is Marjan van de Ven, als seniorbeleid Jeugdhulp en Jeugdveiligheid,
de tijdelijke vervanger van Sandra Krist.
Inmiddels is er bekend dat er een nieuwe vaste medewerker voor Sandra Krist in de plaats
komt. Ze gaat per 1 mei starten. Vivianne laat weten wie dit gaat worden.

6.2

Zorg en ondersteuning:
Ineke is samen met Yvonne van Heelsbergen, klantmanager WMO, mee geweest op
huisbezoek /keukentafelgesprek. Het ging om een nieuwe aanvraag. Ineke heeft het bezoek als
zeer positief ervaren, maar vindt een keukentafelgesprek te weinig. Zij heeft ook gevraagd om
bij een keukentafelgesprek voor huishoudelijke zorg aanwezig te zijn. Die afspraak moet nog
worden gemaakt. Ineke zal nog een vragenlijst rondom de zorgaanvragen met Yvonne
bespreken.
Donderdag 2 februari komt de toetsingscommissie voor de eerste keer bij elkaar. Over twee
weken is de tweede bijeenkomst en daar worden de mensen die een aanvraag hebben gedaan
uitgenodigd om persoonlijk uitleg te geven.

6.3

Participatie:
Omdat Arend Wesdijk niet meer actief is in de werkgroep Participatie is Cees Willem Dam
momenteel het enige lid binnen de werkgroep. Er is een vacature opgesteld voor de werving
van nieuwe leden voor de werkgroep. Jacqueline plaatst deze op Linkedin en aan Vivianne het
verzoek om de vacature in het weekblad De Schakel van Barendrecht te plaatsen.
De werkgroep mist ervaringsdeskundigen, cliënten participatie en een voorzitter. Deze situatie
verdient alle aandacht.

6.4·NB: agenda werkgroep vergaderingen
Dit agendapunt is niet besproken tijdens de vergadering.
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7.0

Bezoek van de heer Arno Hogendoorn – hoofd Wijkteams (bijlage)
Arno Hogendoorn is Coördinator Welzijn & Zorg Barendrecht. Hij stuurt de 4 wijkteams in
Barendrecht aan.
Er zijn vanuit de WMO-raad veel vragen gesteld en door de heer Hogendoorn beantwoord.
Door tijdgebrek heeft de raad niet alle vragen kunnen stellen. Daarom zal de heer Hogendoorn
over een paar maanden opnieuw worden uitgenodigd met als doel de resterende vragen te
beantwoorden.
De antwoorden van de resterende vragen van Arno van Hogendoorn zijn nog niet binnen, hij
heeft het erg druk. Het is handig om met Arno een afspraak te maken om in een kleine
commissie even rustig met hem te gaan zitten. In het DB wordt nader bepaald wanneer wij
Arno weer zullen uitnodigen in de WMO raad. Dit moet wel voor de zomervakantie gebeuren.
Jacqueline neemt hierover contact met Arno op.
Overschot Wmo budget in relatie met de tekorten op jeugd.
Dit onderwerp wordt de komende weken besproken tussen het management van de afdeling
WMO-Welzijn en het College van Barendrecht.
Het College zal uiteindelijk een besluit hierover nemen.

7.1

Goedkeuring notulen: notulen vergadering 16 november 2016 ( bijlage)
De notulen worden met een kleine wijziging vastgesteld en kunnen op de website geplaatst
worden.

8.0

Rondvraag
Vivianne: Vragen aan de nieuwe wethouder Van Wolfswinkel die niet tot 8 maart kunnen
wachten, kunnen gemaild worden naar Vivianne. Vivianne zal deze vragen voorleggen aan de
wethouder.
Monique: Wanda en Monique hebben een idee om de twee werkgroepen meer onderling met
elkaar te 'verbinden' en hebben hiervoor op 23 februari 2017 een avond gepland. De
uitnodiging hiervoor volgt. Het is een samenkomst van de twee werkgroepen Jeugd en Zorg en
ondersteuning om met elkaar kennis te maken, de verbinding onderling te versterken en
uiteraard ook om er een gezellig avond van te maken. We hebben tenslotte hetzelfde doel:
goede zorg voor iedereen. Het idee komt van Wanda.
De vraag aan Vivianne is of dat zij een ruimte voor deze avond kan reserveren.
Jacqueline: Het bezoek van wethouder Van Wolfswinkel aan de WMO-raad op 8 maart.
Graag gezamenlijk voorbereiden en de vragen voor 27 februari 2017 naar Jacqueline
doorsturen. Vivianne levert de vragen tijdig aan bij de wethouder zodat hij zich kan
voorbereiden.
Vivianne: Onderzoek onderbenutting WMO begeleiding
Aagje Meijer heeft een rapportage opgesteld over de onderbenutting van Wmo-begeleiding.
Het verzoek van Aagje aan de WMO-raad om een advies uit te brengen over dit rapport en
specifiek over de gemaakte aanbevelingen in dit rapport.

9.0

Sluiting en volgende vergadering: woensdag 8 maart 9.00 uur B 0.04
Monique sluit om 11.30 uur de vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 8 maart 9.00 uur in B 0.04
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