Notulen vergadering WMO-Raad d.d. 12-04-2017
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 (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.

Wim heeft Joyce Engelen, nieuw lid werkgroep Jeugd, benaderd om een keer als toehoorder
aan te sluiten bij de WMO-Raad vergadering. Joyce is tevens werkzaam als
ervaringsdeskundige in de klankbordgroep Zorg. Joyce stelt zich kort voor en vertelt iets over
haar achtergrond.
1.1

Mededelingen:
Vivianne: In 2017 vindt er opnieuw een cliënt-ervaringsonderzoek plaats voor het sociaal
domein in de drie BAR-gemeenten. Binnen de gemeenten is een projectgroep opgericht
waarin Vivianne is vertegenwoordigd m.b.t. Participatie en WMO. Het doel van de
projectgroep was om met elkaar de juiste voorbereiding te treffen door o.a. procesafspraken te
maken en voorbereidingen te treffen t.a.v. communicatie richting cliëntgroepen en afstemming
teamleiders / coördinatoren wijkteams. Donderdagavond 20 april 2017 is een
informatiebijeenkomst gepland waarbij alle adviesraden zijn uitgenodigd. Tijdens deze
bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ineke, Dim, Joyce en Jacqueline zal
de bijeenkomst bijwonen. De WMO-raad mag op een later tijdstip een advies uitbrengen. Het
cliënt-ervaringsonderzoek zal in mei plaatsvinden.
Ineke: Samen met Els naar Gouda geweest voor een training effectief adviezen schrijven
(wordt verder besproken bij agendapunt 5.2).
Op 27 maart 2017 is Ineke ook samen met Coby naar het Armoedecafé geweest (dit punt komt
terug bij de terugkoppeling van de bezoeken).
Dik: In theater Het Kruispunt is bij het platform een lift geplaatst. Zodat mensen die in een
rolstoel zitten nu ook op het eerste platform kunnen komen.
Monique: Martin gebeld in verband met zijn afscheid van de WMO-Raad. Ineke heeft al voor
een afscheidscadeau gezorgd. Het afscheid zal plaatsvinden op woensdag 26 april of op
vrijdag 28 april bij Theehuys Polderzicht in Barendrecht. Hier zal een High Tea voor Martin
georganiseerd worden. De uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.
Jacqueline: Arno Hoogendoorn uitgenodigd voor de WMO-raad vergadering van woensdag 5
juli zodat hij de vragen die wij toen op papier hadden gezet alsnog kan beantwoorden.
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Vrijdag 28 april van 13.30 – 17.00 uur is er een themabijeenkomst ervaringsdeskundigheid
voor adviesraden, cliëntenraden en overige belangstellenden. De bijeenkomst wordt door De
Koepel Adviesraden Sociaal Domein georganiseerd. In verband met het afscheid van Martin
gaat niemand naar deze bijeenkomst.
2.0

Ingekomen stukken :
23-2-2017 Adviesaanvraag evaluatie knelpuntencoach
Wanda en Wim hebben hard gewerkt om informatie te verzamelen en zo een voorlopig advies
op te stellen.
06-04-2017 Mail van Ada van der Plaat
Ada van der Plaat wil graag een afspraak maken om onze ideeën te horen over een aantal
zaken rondom minima. Er is meer geld beschikbaar vanuit het Rijk voor de kinderen die in
armoede leven. Over de mogelijke besteding van dit geld wil Ada graag met ons in gesprek
over een advies qua besteding. Daarnaast is in het collegeprogramma extra geld beschikbaar
gesteld voor kosten openbaar vervoer voor minima. Ook hierover wil Ada graag de ideeën van
de WMO-raad horen. Wim stuurt de e-mail door naar de leden van de werkgroep Jeugd en zal
een afspraak maken met Ada van der Plaat. Als er buiten de werkgroep Jeugd leden willen
meepraten over bovenstaande onderwerpen dan hoort Monique dat graag.

2.1

Uitgaande stukken :
12-3-2017 Verstuurt advies Agenda jeugd Barendrecht 2017-2019
Er is een advies Agenda Jeugd Barendrecht 2017-2019 verstuurd. Hier is nog geen antwoord
op terug gekomen.
20-3-2017 Verstuurt Advies n.a.v. “Rapportage onderzoek onderbenutting wmo-budget
begeleiding Barendrecht”
Er is een advies n.a.v. “Rapportage onderzoek onderbenutting wmo-budget begeleiding
Barendrecht” verstuurd. Ook hier is nog geen antwoord op ontvangen.

3.0

Themalijst 2017 : Aanvullende voorstellen, wijzigingen en acties
Armoedebestrijding wordt aan de themalijst toegevoegd. Een op de twaalf gezinnen leeft
onder de armoedegrens. Welke voorzieningen zijn er voor deze gezinnen en is er voldoende
bereikbaarheid.

4.0

Adviezen: 31-1-2017 Adviesaanvraag evaluatie knelpuntencoach (bijlage)
De evaluatie knelpuntencoach is opgesteld door Siegrid de Putter en is geschreven als
onderlegger voor besluitvorming ten aanzien van de functie knelpuntencoach, om deze al dan
niet voort te zetten.
Wanda en Wim hebben hard gewerkt om informatie te verzamelen en diversen gesprekken
gevoerd. Deze input wordt verwerkt in een concept advies. De planning is om in het DB van 3
mei het advies zo goed als mogelijk klaar te hebben.
Siegrid de Putter gaat per 1 mei de organisatie verlaten. Het is op dit moment nog niet bekend
wie haar gaat op volgen. Siegrid zal haar werk wel overdragen aan iemand.
Ook Yvonne van den Berg, Directeur Domein Maatschappij BAR-organisatie, gaat de
gemeente verlaten.

2

In 2014 heeft de WMO-raad een advies uitgebracht over de klachtenprocedure. Dik vraagt aan
Vivianne of dat de klachtenprocedure sinds 2014 is aangepast. Er was een klachtenprocedure
maar deze voldeed niet aan het nieuwe systeem van de WMO. Vivianne gaat nakijken of de
klachtenprocedure nog is aangepast aan de nieuwe situatie met de 3 D’s.
5.0
5.1

Terugkoppeling van bezoeken:
Armoedecafé “Kansen geven aan kinderen in armoede” d.d. 27 maart 2017
Coby heeft een verslag van dit bezoek gemaakt. Ineke vindt het lastig hoe zij de informatie
van bezoeken moet delen met de WMO-raad. Het verslag van Coby moet eerst in de
werkgroep Zorg besproken worden waarna het met de WMO-raad gedeeld kan worden. Bij het
agendapunt “terugkoppeling van bezoeken” kunnen de highlights van bezoeken worden
gedeeld. Eventuele thema’s en discussies kunnen op de agenda van de werkgroep geplaatst
worden. Bij de bijeenkomst waren veel mensen uit Barendrecht aanwezig, de wethouder,
beleidsmedewerkers, maar ook leden van de gemeenteraad. Er is niet bekend of er een vervolg
van deze bijeenkomst komt.

5.2

Training – effectief adviezen schrijven d.d. 29 maart 2017
Ineke en Els zijn beide naar de training effectief adviezen schrijven in Gouda geweest. Ineke
en Els vonden het een inspirerende dag en hebben goede tips gekregen. Ineke heeft een
leidraad ontvangen waarin staat hoe je een advies kan schrijven. Deze training kan indien
nodig ook incompany worden gegeven. Jacqueline zal het stuk en via de e-mail aan iedereen
sturen.

5.3

Themabijeenkomst Sociaal Domein d.d. 11 april 2017
Dim en Coby zijn bij de bijeenkomst aanwezig geweest. Het was een hele goede avond.
Gemeenteraadsleden en WMO-Raadsleden zaten voor het eerst bij elkaar om over zaken
discussiëren. Wethouder van Wolfswinkel was ook aanwezig en bedankte Coby en Dim
uitvoerig voor hun aanwezigheid op deze avond. Aagje Meijer, beleidsmedewerker, gaf door
middel van een grafiek een overzicht weer hoe het allemaal loopt in Barendrecht. De
onderwerpen ouderenzorg en jeugdbegeleiding zijn ook besproken. De groep werd in tweeën
gesplitst. In de eerste groep kwam het onderwerp huishoudelijke hulp aan bod. Ook werden
de schouwgesprekken besproken. Dit zijn cliënt bezoeken , keukentafelgesprekken, dit tot doel
hebben om te onderzoeken in hoeverre de cliënt tevreden is. Er werd op deze avond zowel
kritisch als lovend naar de toekomst gekeken. In de tweede groep besprak Arno Hogendoorn
een casus uit de praktijk om te laten zien hoe complex het werk van de wijkteams is.
Op 20 juni is de volgende bijeenkomst met als onderwerp Jeugd. De uitnodiging voor deze
bijeenkomst volgt.

6.0
6.1

Werkgroep informatie en hoofdpunten uit vergaderingen etc.
Jeugd:
De werkgroep Jeugd heeft op 29 maart 2017 een vergadering gehad in de nieuwe locatie van
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). De punten die tijdens deze vergadering besproken zijn:
 De wijkteams, wachtlijsten en veilig thuis;
 Armoedeconferentie;
 Knelpuntencoach;
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Wim kwam op internet een stuk tegen van de rekenkamer die zijn in maart gestart met een
onderzoek naar het functioneren van de wijkteams. Het onderzoek was bekend bij Arno.
Er wordt gekeken wat de knelpunten zijn. Wat de aanleiding van dit onderzoek is niet
bekend. Vivianne gaat dit navragen.
De toegang tot de wijkteams wordt verbeterd d.m.v. uitbreiding van de inloopspreekuren.
Ook zijn ze samen met het CJG bezig om een huisartsen pilot op te zetten omdat er heel
veel indicaties door de huisartsen worden afgegeven.
Op 18 mei wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Dit is een vervolg op de
bijeenkomst van eind juni vorig jaar. De bijeenkomst vindt plaats in blok 180 en is van
12.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel. Onder andere zijn de volgende instellingen
aanwezig: stichting Kleurrijk, de Buurtsportcoach en de Buurtcirckel.
De wachttijden bij Veilig Thuis loopt nog niet goed ook is er weinig sturing. Dit is een
landelijk probleem.
Per 1 mei start Floreyne Hesper als beleidsmedewerker bij de gemeente Barendrecht.

6.2

Zorg en ondersteuning:
De werkgroep Zorg en Ondersteuning hebben geen vergadering gehad.

6.3

Participatie:
Monique heeft kennis gemaakt met Cees Willem en Patrice van der Vorst.
We mogen altijd een beroep doen als het onderwerp Participatie aan bod komt.

6.4

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

7.0

Goedkeuring notulen : notulen vergadering 8 maart 2017 (bijlage)
De notulen van 8 maart worden zonder wijzigingen vastgesteld.
Vivianne moet het collegevoorstel nog opstellen voor de benoeming van Jacqueline.

7.1

Bezoek Aagje Meijer – Senior adviseur Wmo
Aagje heeft haar bezoek aan de WMO-Raad afgezegd, in verband met drukke
werkzaamheden. Er zal een nieuwe afspraak met Aagje worden gemaakt.

8.0

Rondvraag
Dim: Wie houdt de website bij? De website wordt voorlopig nog door Martin bijgehouden.
Wim: In de agenda van jeugd zit een bijlage met een aantal subsidies die worden verstrekt.
Een van die subsidies is dat de klankboordgroep bezig is met het opzetten van een
“Café Gezien”. Dit is voor “Is je kind anders dan anders”. De planning is dat er 4
bijeenkomsten met een thema worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn voor
ouders bestemd.
Jacqueline:Wordt het verslag van de werkgroep Jeugd gedeeld? Op dit moment is er
nog geen verslag beschikbaar, zodra het verslag er is wordt het gedeeld.
Heeft Monique nog contact gehad met Gerard Koelewijn of hij toch
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op de achtergrond werkzaam wilt zijn in de werkgroep Participatie? Monique heeft
nog geen contact met Gerard gehad, maar gaat dit nog wel doen.
Monique: op 11 mei 2017 is de Algemene Ledenvergadering van De Koepel adviezen raden
in Delft er is dan ook een bijeenkomst over netwerken.
Monique gaat kijken of dat zij daar een keer naar toe kan gaan.
9.0

Sluiting en volgende vergadering : woensdag 17 mei 9.00 uur B 0.04
Monique sluit om 10.30 uur de vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 17 mei 9.00 uur in B 0.04
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