Notulen vergadering WMO-Raad d.d. 05-07-2017
Aanwezig: Monique van de Meerendonk (vz), Dik Buitenhuis, Wim de Jonge, Ineke Lodder
en Jacqueline van der Stokker.
Afwezig: Marianne van Wilgenburg, Dim Beljaars (met kennisgeving), Wanda Schouten
(vakantie)
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 aanwezige
welkom.
1.1 Mededelingen:
- Wanda is afwezig vanwege vakantie.
- Dim heeft vanwege persoonlijke redenen besloten om per direct met de WMO-Raad en de
Werkgroep Zorg te stoppen.
- Jacqueline en Monique verlaten beide om 10.30 uur de vergadering. Wim zal de vergadering
voorzitten en afsluiten.
- Vorige week heeft het afscheid van Arend plaats gevonden.
- Ineke heeft een e-mail van de Koepel ontvangen of dat we nog interesse hebben in de cursus
adviezen schrijven. De bezetting in de werkgroepen is nog niet op volle sterkte waardoor we
willen wachten om de cursus te organiseren.
- Vivianne: we moeten eerder de collegevoorstellen aanvragen. De aanstelling van Joyce moet
nog worden geformaliseerd.
- Jacqueline: vraagt aan Wim of hij nog iets van de andere twee leden had gehoord. Cynthia is
aanwezig geweest bij de werkgroep Zorg & Ondersteuning. Zij zal de volgende keer ook
weer aansluiten. Malti zou vandaag aansluiten bij de WMO-raad, maar zij was verhinderd.
Malti is een nieuw lid voor de werkgroep Zorg & Ondersteuning.
- Er moeten nog kennismakingsgesprekken tussen Wim en de nieuwe leden plaatsvinden wat
betreft hun achtergrond.
- Misschien is het een idee om ook via Social Media nieuwe leden proberen te werven. Bv.
via LinkedIn of Facebook. Dit zal in het volgende DB besproken worden.
- Het interview met Monique voor Het Zuiden heeft inmiddels plaatsgevonden.
2.0 Ingekomen stukken : 23-6-2017 Reactie op advies n.a.v. “Rapportage onderzoek
onderbenutting Wmo-budget begeleiding 2017” (bijlage)
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Er is een reactie op het advies n.a.v. rapportage onderzoek onderbenutting Wmo-budget
begeleiding 2017 binnengekomen. Het rapport is daar waar nodig aangepast op de door ons
gemaakte notities / aandachtspunten. Er zijn een aantal zaken al in gang gezet.
2.1 Uitgaande stukken : 18-5-2017 Advies evaluatie knelpuntencoach
Ineke en Joyce zouden samen een e-mail opstellen n.a.v. de bijeenkomst
cliëntervaringsonderzoek. Dit is nog niet gebeurd. Joyce maakt een verslag van de
bijeenkomst en Ineke zal daar waar nodig het verslag aanvullen. Wethouder van Wolfswinkel
wil graag nogmaals een vergadering van de WMO-Raad bijwonen. Vivianne gaat informeren
of de wethouder bij de volgende vergadering van 13 september aanwezig kan zijn. Het verslag
van de bijeenkomst kunnen we dan gelijk met de wethouder bespreken.
3.0 Themalijst 2017 : Aanvullende voorstellen, wijzigingen en acties
Er zijn geen aanvullingen voor de themalijst.
4.0 Adviezen:
Er zijn geen adviezen uitgebracht. .
5.0 Terugkoppeling van bezoeken:
5.1 Netwerkbijeenkomst ‘Doe mee voor een sterk Barendrecht d.d. 18 mei 2017
Bij de bijeenkomst in BLOK 0180 waren Wim, Coby, Els en Joyce aanwezig. Er komt nog
een verslag en een presentatie van de bijeenkomst. Waarschijnlijk komt er na de zomer een
vervolg op deze bijeenkomst. Ook waren onder andere de voedselbank, kledingmagazijn
Uniek, buurtcoaches, WMO consulenten en vertegenwoordigers van de wijkteams aanwezig.
Productiehuis BLOKPUNT is een nieuw samenwerkingsverband tussen Theater het
Kruispunten en BLOK 0180 van Jeugd & Jongerenwerk van Kijk op Welzijn.
Productiehuis BLOKPUNT heeft als missie het scheppen van een mogelijkheid om jongeren
uit Barendrecht te stimuleren om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.
5.2 Jaarconferentie VN-verdrag en nu? d.d. 7 juni 2017
Bij de Jaarconferentie was Dik aanwezig. Tijdens de conferentie werd uitgebreid stil gestaan
wat dit betekent voor de mobiliteit van mensen met een beperking en kwetsbaren. Wat moet
er nog gebeuren zodat mensen met een beperking gewoon naar hun werk kunnen gaan of naar
school of universiteit. Hoe zorgen we er voor dat ouderen die slecht ter been zijn met het
openbaar vervoer durven.
Dik heeft ook met iemand kennis gemaakt van het college van de rechten van de mens
gevestigd in Utrecht. Het college is een onafhankelijke toezichthouder op de mensenrechten.
Bij de conferentie was ook Barbera Egas, beleidsmedewerker gemeente Albrandswaard,
aanwezig. Dik heeft maandag 10 juli een afspraak met Barbera om te kijken welke punten
belangrijk zijn voor Barendrecht.
Monique vraagt of er nog een vervolg op deze jaarconferentie komt. Waarschijnlijk wordt de
conferentie 1 keer per jaar gehouden.
Joyce gaat proberen via school informatie te krijgen over een contactpersoon die 1 keer per
jaar naar de scholen toe komt met een hulphond en rolstoel(en) om informatie te geven hoe
het is om een handicap te hebben.
5.3 Afspraak met Marianne Tijssen-Humme (D66) ten behoeve van het
verkiezingsprogramma d.d. 7 juni 2017
Dim, Joyce, Wanda en Monique waren bij de afspraak aanwezig. D66 wil vooruitlopend op
hun verkiezingsprogramma weten wat leeft er bij de WMO-Raad m.b.t. de burgers van
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Barendrecht. Monique heeft van te voren een top 10 gemaakt met onderwerpen die het
afgelopen jaar besproken zijn. Twee leden van D66 hebben landelijk een onderzoek gedaan
naar mantelzorg en een stuk hierover geschreven. Waarschijnlijk zal de PvdA een motie
indienen.
.
Monique heeft afgesproken dat we de besproken punten met D66 verzamelen en aanbieden
aan alle partijen met een uitnodiging om met de WMO-Raad af te spreken. We bieden een
vast programma aan alle partijen om de neutraliteit van de Raad te waarborgen. Monique wil
graag groepjes van 2 à 3 formeren indien er een vraag komt we gelijk weten wie het gesprek
kan voeren. Monique zal de vraag via de e-mail uitzetten wie zich hiervoor wil opgeven. De
gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.
5.4 Consultatiebijeenkomst regionaal beleidsplan Beschermd Wonen + Maatschappelijk
Opvang d.d. 14 juni 2017
Naast Wim en Monique waren Vivianne en Barbera Egas ook aanwezig bij de bijeenkomst.
Vanaf 1 januari 2020 worden de middelen voor beschermend wonen (en mogelijk die van
maatschappelijk opvang) uitgekeerd aan alle gemeenten, i.p.v. aan de huidige
centrumgemeenten, volgens een nieuw objectief verdeelmodel.
De gemeenten krijgen door het nieuwe verdeelmodel meer geld om zo ook de zorg
kleinschaliger te gaan organiseren. Het beschermd wonen wordt wat meer versnipperd.
Rotterdam wil daarop anticiperen en kijken hoe denken onze partners erover, hoe moet het
georganiseerd worden, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed.
Het onderwerp wordt in werkgroep Zorg en Jeugd besproken. De werkgroepen zullen
gezamenlijk gaan optrekken.
5.5 Commissie Samenleving d.d. 20 juni 2017
Monique, Joyce en Jacqueline waren bij de vergadering aanwezig. Het enige onderwerp op de
agenda was financiën. Tijdens de commissie werd een presentatie getoond met de budgetten
die de komende jaren beschikbaar zijn en de keuzes die gemaakt moeten worden om
eventuele te korten op te vangen.
Het keuzeboek Sociaal domein is opgesteld met het oog op eventuele bezuinigen voor 2018.
Het keuzeboek bestaat uit een doorlichting van alle budgetten (op productniveau) in het
sociaal domein. Per budget (of logische verzameling van budgetten) is een keuze formulier
ingevuld dat alle informatie bevat om tot een afgewogen keuze te kunnen komen. Het
keuzeboek is aan het einde van de vergadering uitgedeeld aan de aanwezigen en wordt op de
website gepubliceerd. Daar de meicirculaire voor de gemeente Barendrecht gunstig heeft
uitgepakt heeft de commissie geoordeeld dat de beoogde bezuinigingen niet meer aan de orde
zijn en het keuzeboek van de baan is.
Tijdens de commissievergadering wordt door de raadsleden aangegeven dat in deze situaties
de WMO-Raad op tijd gewaarschuwd en moet worden betrokken.
6.0 Werkgroep informatie en hoofdpunten uit vergaderingen etc.
6.1 Jeugd:
De werkgroep Jeugd heeft op 17 mei, 19 en 26 juni vergaderd.
De werkgroep wacht op de nieuwe verordening Jeugd. De planning is dat eind juli het
adviesaanvraag verwacht kan worden. Ondertussen is het bericht binnengekomen dat dit
september wordt.
Op 26 juni was Arno in de werkgroep aanwezig. De werkgroep Jeugd heeft altijd geprobeerd
om de werkgroepen uit Albrandswaard en Ridderkerk erbij te betrekken. De samenwerking
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met Ridderkerk is echter nooit goed gelukt door de vele wisselingen en ze doen ook een hoop
zelf. Het optrekken met Albrandswaard gaat goed.
Ideeën rondom minima – Ada van der Plaat
De werkgroep Jeugd heeft op verzoek van Ada een advies uitgebracht. In het DB is
afgesproken om geen advies uit te brengen maar per e-mail input te leveren op de vragen die
Ada heeft gesteld. Aan de hand van deze input kan Ada de stukken schrijven waar de WMORaad in september een advies over kan uitbrengen. Marianne en Herma maken een nieuw stuk
die door Wim naar Ada wordt gestuurd.
Monique benadrukt wel dat de werkgroep Jeugd veel werk heeft gehad aan het schrijven van
een goed advies.
6.2 Zorg en ondersteuning:
Aagje Meijer is vrijdag 16 juni aanwezig geweest bij de werkgroep Zorg. Na de vakantie
wordt bekeken of Aagje toch een keer bij een vergadering van de WMO-Raad kan aansluiten.
De werkgroep heeft ook kennisgemaakt met Cynthia, een nieuw lid binnen de werkgroep
Zorg Cynthia wil graag ook een keer aanwezig zijn bij de WMO-Raad. Monique zal Cynthia
voor de vergadering van september uitnodigen.
6.3 Participatie:
6.4 NB : agenda werkgroep vergaderingen ?
Niet besproken in de vergadering.
7.0 Goedkeuring notulen : notulen vergadering 17 mei 2017
De notulen van 17 mei 2017 worden met wat kleine wijzigingen vastgesteld.
7.1 Bezoek van de heer Arno Hogendoorn – hoofd Wijkteams (bijlage)
Arno Hogendoorn is Coördinator Welzijn & Zorg Barendrecht. Hij stuurt de 4 wijkteams in
Barendrecht aan. Tijdens de WMO-Raad vergadering van februari 2017 zijn er vanuit de
WMO-raad veel vragen voorbereid en vanwege tijdgebrek heeft de heer Hogendoorn niet alle
vragen kunnen beantwoorden. Daarom is de heer Hogendoorn opnieuw uitgenodigd met als
doel de resterende vragen te beantwoorden.
Arno zou graag nog een keer naar de WMO-Raad willen komen, maar dan samen met Gerben
Zegelaar (beleidsadviseur Jeugdhulp).
8.0 Rondvraag :
Jacqueline: overleg platforms BAR d.d. 10 oktober 2017 van 15.00 – 16.30 uur. Wat houdt
dit overleg in?
Er stond niet veel informatie. > Vivianne gaat dit nakijken.
Is Vivianne op de hoogte van netwerk bijeenkomsten?
Bijvoorbeeld het sociaal café, deze heeft wethouder van der Linden georganiseerd in het
Kruispunt.
Dat weet Vivianne niet omdat het ze allemaal in verschillende kernteams werken zoals
werken en inkomen, WMO jeugd, WMO welzijn, jeugd en onderwijs. Het is dus redelijk
versnipperd. Er waren wel een aantal vragen over andere bijeenkomsten. De afdeling gaat een
kalender maken waarin alle kerngroepen alle bijeenkomsten moeten gaan plaatsen zodat ze dit
kunnen delen met de adviesraden, maar ook dat ze zelf als kerngroep weten wanneer er
bijeenkomsten zijn.
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De vraag kwam uit het DB of dat de WMO-Raad ook bij deze bijeenkomsten aanwezig
mogen zijn met minimaal 1 persoon. Vivianne meldt dit bij Ingrid Al.
Vivianne: gaat met vakantie van 18 augustus t/m 9 september 2017. Vivianne geeft door wie
haar vervangt bij dringende zaken.
Monique: Toekomstige afspraken: op 5 oktober 2017 is de Algemene Ledenvergadering van
De Koepel. De ledenvergadering is in Den Haag. Ook is er weer een Hannie van Leeuwenlezing. De lezing begint om 15.55 uur.
9.0 Sluiting en volgende vergadering: woensdag 13 september 9.00 uur B 0.04
Wim sluit om 11.10 uur de vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 13 september 9.00 uur in B 0.04 0 uur in B 0.04
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