Notulen vergadering WMO-Raad d.d. 08-03-2017
Aanwezig: Monique van de Meerendonk (vz), Dik Buitenhuis, Wim de Jonge, Ineke Lodder, Dim
Beljaars, 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 aanwezige
welkom en in het bijzonder Gerard Koelewijn aspirant lid.
Gerard stelt zich kort voor en vertelt iets over zijn achtergrond. Hij is werkzaam geweest in
diverse functies waaronder directeur van Drechtwerk. Gerard is actief als vrijwilliger en zoekt
naar invulling op sociaal vlak. De overige leden van de WMO-raad stellen zich vervolgens
kort aan Gerard voor.

1.1

Mededelingen:
Patrice van der Vorst, Cees Willem Dam en Monique hebben aanstaande woensdag 22 maart
2017 een gesprek met wethouder van der Linden.
Het goede contact met Vivianne betaalt zich uit in uitnodigingen voor nader overleg tussen de
gemeente Barendrecht en de WMO-raad. De WMO-raad probeert zoveel mogelijk op deze
verzoeken in te gaan.
Wanda heeft in het ziekenhuis gelegen is inmiddels aan de betere hand. Ze moet even een stap
terugnemen en ook weer re-integreren op haar werk. Ineke is bij Wanda langs geweest met een
leuk plantenbakje. Ineke heeft namens het bestuur een kaart en een mooie bos bloemen
gegeven. Monique heeft haar taak van voorzitter in de werkgroep Zorg eenmalig
waargenomen.

2.0

Ingekomen stukken:
31-1-2017 Adviesaanvraag onderzoek onderbenutting Wmo begeleiding
31-1-2017 Reactie gemeente advies Beleidsregels bijzondere bijstand
Er is een (ondertekende) positieve reactie van de gemeente binnengekomen op het door de
WMO-Raad uitgebrachte advies inzake de “Beleidsregels bijzondere bijstand” 31-01-2017.
Advies twee jaar Participatiewet (21-02-2017)
Op het Advies twee jaar Participatiewet heeft de WMO-raad ook al een mooie reactie
ontvangen. We zijn door de wethouder uitgenodigd om het advies nader te komen toelichten.

2.1

Uitgaande stukken :
06-2-2017 Verstuurt advies twee jaar Participatiewet
Zie agendapunt 2.0
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3.0

Themalijst 2017 : Aanvullende voorstellen, wijzigingen en acties
Het DB heeft vorig jaar een themalijst opgesteld om te kijken als er tijd is om zaken waar we
meer aandacht aan willen besteden op deze agenda te zetten. Bijvoorbeeld: laaggeletterden- en
de knelpuntencoach. Mochten er vanuit de werkgroepen thema’s zijn die besproken moeten
worden, dan kunnen deze op de themalijst geplaatst worden. De themalijst is een
werkdocument.
De functie van de knelpuntencoach is geëvalueerd. Siegrid de Putter wil graag de visie van de
WMO-raad hierbij betrekken. Margriet van Vliet is knelpuntencoach voor de gehele BAR
organisatie.

4.0

Adviezen:
4.1 31-1-2017 Adviesaanvraag onderzoek onderbenutting Wmo begeleiding (bijlage)
De WMO-raad is gevraagd om de rapportage van advies te voorzien. De rapportage is
besproken in de werkgroep Zorg d.d. 1 maart 2017. De werkgroep heeft al hun op- en
aanmerkingen gedeeld met Monique. Monique heeft over een aantal punten contact gehad met
Aagje Meijer (beleidsambtenaar WMO). Monique zal met behulp van Wanda, Wim, Ineke en
Tina een conceptadvies schrijven.
Monique heeft op 7 maart ook met Aagje Meijer besproken de advisering door de WMO-raad.
Aagje snapt dat het voor de WMO-raad lastig is om achter de feiten aan te lopen. Zij zal dit
ook meenemen in haar overleg, zodat er een memo naar de WMO-raad komt met de stukken
die de komende anderhalf jaar bij benadering op de agenda staan. Hierdoor kunnen wij ons
beter oriënteren welke stukken er besproken zullen gaan worden. Monique heeft goed contact
met Aagje. Het is fijn dat we bij veel dingen worden betrokken. Aagje Meijer wil graag een
keer een vergadering van de WMO-raad bijwonen.

5.0

Terugkoppeling van bezoeken:
Ineke en Els gaan binnenkort samen naar een gratis training “effectief adviezen schrijven” bij
De Koepel. Het doel van de training is hoe schrijf je op een goede manier adviezen die
gelezen worden en kordaat zijn.
Vanuit de WMO-raad is niemand naar de raadsvergadering van dinsdagavond 7 maart
geweest. Vivianne gaat na of de notulen van deze raadsvergadering op de website van de
gemeente worden geplaatst. Wim geeft aan dat je de geluidsopname kunt naluisteren op de
website van de gemeente. De geluidsopnamen van raadsvergaderingen zijn terug te vinden via
raadsinformatie en vervolgens te klikken op de luidspreker.
Ineke heeft volgende week woensdag een nieuwe afspraak met Carin Heegen (klant contact
medewerker) om haar vragenlijst over de keukentafel gesprekken te bespreken.
Als er nog vragen zijn die betrekking hebben op de keukentafel gesprekken, dan kan je die
naar Ineke doorsturen.

6.0
6.1

Werkgroep informatie en hoofdpunten uit vergaderingen etc.
Jeugd:
Marian is met vakantie. Daarvoor heeft de werkgroep nog een vergadering gehad. Er is een
nieuw stuk Jeugdbeleid 2017 – 2021 verschenen. Sandra Krist heeft dit stuk opgesteld maar zij
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heeft per 1 februari een andere baan. Er is een interim beleidsmedewerker aangenomen totdat
er een nieuwe ambtenaar is gevonden. De werkgroep Jeugd is gevraagd een advies uit te
brengen over het stuk.
Marianne heeft voor haar vakantie een advies gemaakt naar aanleiding van het visie document.
Het advies is een tekstuele aanvulling op het document. Marianne wil graag dat haar advies
via de WMO-raad wordt meegenomen bij de behandeling van het stuk. Monique heeft het
concept advies naar Vivianne gestuurd omdat het anders onder op de stapel terecht komt.
Marianne heeft samen met de werkgroep hier veel werk aan gehad. Het concept wordt
besproken waarna het door Monique en Jacqueline wordt ondertekend. Het informele advies
wordt door Vivianne doorgestuurd naar de interim beleidsmedewerker. Naast een
jeugdbeleidsplan is er ook een jeugd uitvoeringsplan opgesteld. Het is jammer dat er veel
inspanningen nodig zijn geweest om in samenspraak met de burgers te kijken wat er nu voor
de jeugd in Barendrecht nodig is. De gemeente is nog jong en er zijn vele gezinnen hier komen
wonen. De oudere jeugd dreigt tussen wal en schip te vallen. Wat kunnen we voor deze groep
betekenen. De vraag aan wethouder van Wolfswinkel is hoe nu verder?
6.2

Zorg en ondersteuning:
Er zijn twee nieuwe kandidaten die zich hebben aangemeld voor de werkgroep Zorg. De
kandidaten zijn Coby en Tiny. Inmiddels zijn zij op de vergadering van de werkgroep Zorg
aanwezig geweest. Zij worden uitgenodigd om bij de volgende WMO-raad vergadering
aanwezig te zijn. Daarna kunnen zij meedoen als lid.
Verder is het stuk onderbesteding WMO besproken. Hier kwam veel discussie op los.
Er is een bijeenkomst van Samen verder geweest. Dim is hier naar toe geweest en heeft een
verslag van gemaakt.
De toetsingscommissie is klaar met haar werk. Ineke heeft hier namens de WMO-raad aan
mogen mee werken en vertelt in het kort wat de bedoelding van deze toetsingscommissie is.
De vraag is of dat de aanvragen doorgestuurd mogen worden naar de leden van de WMO-raad.
Dit is inmiddels nagevraagd en de aanvragen mogen worden doorgestuurd, ,mits met de
informatie zuiver, zorgvuldig en integer wordt omgegaan.

6.3

Participatie:
Monique heeft aanstaande vrijdag 10 maart 2017 een afspraak met Patrice van der Vorst. Zij is
een oude bekende binnen de werkgroep Participatie. Hopelijk kunnen we haar weer aan boord
halen binnen de werkgroep.
Zoals eerder bij de mededelingen vermeldt gaan Patrice van der Vorst, Cees Willem Dam en
Monique op woensdag 22 maart 2017 in gesprek met wethouder van der Linden.

6.4

NB : agenda werkgroep vergaderingen ?
Niet besproken in de vergadering.

7.0

Bezoek van wethouder van Wolfswinkel (bijlage)
Wethouder van Wolfswinkel heeft 20 jaar in de gemeenteraad van de gemeente
Albrandswaard gezeten. Hij is anderhalf jaar wethouder geweest in Albrandswaard en heeft
daar o.a. de portefeuilles wijkteams / jeugdzorg en onderwijs gehad. Wethouder Wolfswinkel
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heeft vroeger regelmatig de vergadering van de WMO-raad van Albrandswaard bezocht. Sinds
november 2016 is hij wethouder van Barendrecht.
De WMO-raad wordt nu eerst om advies gevraagd, voordat het bekend wordt bij de
gemeenteraad. Wij moeten dit goed in de gaten houden.
Er is een evaluatie gemaakt over de knelpuntencoach. De vraag is of de knelpuntencoach nog
nodig is. Er zijn genoeg plekken waar je vragen kan stellen. Bijvoorbeeld bij het wijkteam of
bij het WMO-loket.
Op 11 april 2017 is er een project bijeenkomst over de Huishoudelijke Hulp. De WMO-raad
ontvangt een uitnodiging voor deze bijeenkomst.
Later volgt nog een andere datum voor de bijeenkomst over Jeugd en Zorg.
De antwoorden op de vragen die aan wethouder van Wolfswinkel zijn gesteld zitten in de
bijlage toegevoegd. Mogen deze openbaar worden gemaakt?
7.1

Goedkeuring notulen : notulen vergadering 1 februari 2017 (bijlage)
Agendapunt 3.1: Vivianne weet niet wat ze had moeten regelen naar aanleiding van de
bijeenkomst Samen verder. 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.
Wim: er zit een bepaalde volgorde in. Het komt eerst in de commissie van Samenleving. Ze
hebben een afgeschermde site waar ook documenten opstaan die niet voor iedereen
toegankelijk zijn. In Ridderkerk zetten ze alles op de website via overzicht raadsinformatie
zodra het in de gemeenteraad is geweest. Wim zal in verband met zijn ervaring met de
website van Ridderkerk dit met de wethouder opnemen en wat zijn idee hierover is en of dit
een bewuste keuze is? Voor de WMO-raad is het van belang om tijdig de stukken in te zien.
Inmiddels een antwoord van de wethouder ontvangen. Het is geen bewuste keuze om de
stukken niet te publiceren. .
Agendapunt: 5.0: tijdens de vergadering van commissie samenleving was wethouder van der
Linden afwezig.
Agendapunt 6.1: Er komt een nieuwe vaste medewerker voor Sandra Krist in de plaats. Ze
gaat per 1 mei starten. Vivianne laat weten wie dit gaat worden.
Agendapunt 7.0: 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.
De notulen worden met een kleine wijzigingen vastgesteld en kunnen op de website geplaatst
worden.
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8.0

Rondvraag
Jacqueline is nog niet officieel benoemd als secretaris. Zij stuurt haar gegevens naar Vivianne.
Het afscheidsmoment van Martin is besproken en we hebben enkele ideeën met elkaar
uitgewisseld. Ineke heeft als tijdelijke voorzitter deze taak op zich genomen.

9.0

Sluiting en volgende vergadering : woensdag 12 april 9.00 uur B 0.04
Monique sluit om 11.30 uur de vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 12 april 9.00 uur in B 0.04
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