Notulen vergadering WMO-Raad d.d. 13-09-2017
Aanwezig: Dik Buitenhuis, Wim de Jonge, Ineke Lodder en Joyce Engelen.
Afwezig: Monique van de Meerendonk (vz), Jacqueline van der Stokker en Wanda Schouten
Gemeente Barendrecht: Vivianne Pot
Notulist: Nelly van der Waal
1.0

Opening
Om 09.00 uur opent Wim de Jonge de vergadering en heet allen aanwezige welkom.
De aankomende nieuwe leden Denise Broeders, Maltie Gaya en Ritsger Buijs stellen zich kort
voor en vertellen iets over hun achtergrond. Allen hebben belangstelling voor de werkgroep
Participatie. Hierna stellen ook de leden van de WMO-Raad zich voor.

1.1

Mededelingen:
Monique en Wanda zijn beiden afwezig vanwege vakantie en Jacqueline had een
spoedafspraak op haar werk.
Dim Beljaars heeft op 4 juli jl. per mail laten weten dat hij definitief stopt met de WMO-Raad.
Dim stond aan de basis van de WMO-Raad en stelde diverse stukken op, etc.
Enkele jaren terug werd hij plotsklaps ziek en nam hij officieel afscheid. Toen hij merkte dat
hij vrij snel weer opknapte, is hij mede op verzoek van de raad teruggekomen en zette zich
opnieuw in, met name op het terrein van de ouderenzorg. Wanda en Monique zijn bij Dim op
bezoek geweest en gaven hem een bloemetje.
Eerder dit jaar heeft de raad al afscheid moeten nemen van Arend Wesdijk (eerder werkzaam
als Knelpuntencoach) en secretaris Martin Kapteijn.

2.0

Ingekomen stukken :
10-8-2017 Vervolgreactie Advies WMO-Raad Notitie ‘Twee jaar participatiewet’
Na het gesprek van 22 maart jl. is er een vervolgreactie van wethouder van der Linden
gekomen op het Advies WMO-Raad m.b.t. de notitie ‘Twee jaar participatiewet’.
Tijdens eerdergenoemd gesprek kwamen enkele specifieke adviezen naar voren, waarmee de
gemeente aan de slag zou gaan. De uitwerking kreeg vorm in de vervolgnotitie van 10
augustus jl.
Bij de groep ‘onzichtbare jongeren’: heeft de gemeente Barendrecht de samenwerking met
De Jonge Krijger per 1 augustus 2017 verlengd met daarin een uitbreiding voor jongeren in de
leeftijd van 23 tot 27 jaar. Tevens wordt er met Jongerenwerk Plus van KijkopWelzijn een
wervingsactie voorbereid onder jongeren en hun ouders, onder andere om de ‘onzichtbare
jongeren’ in beeld te krijgen.
Kritische overgang in dienstverlening als iemand 18 jaar wordt.
Dit onderwerp wordt meegenomen in het BAR-project ‘Samen Verder’.
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Uitbreiding participatienetwerk- en vergroting van variatie in werkervaringsplaatsen
De wethouder heeft dezelfde wens wat betreft het uitbreiden van het participatienetwerk- en
vergroting van variatie in werkervaringsplaatsen. Dit voornemen is opgenomen in de notitie.
Dit jaar wordt het netwerk met zowel profit- als non profitorganisaties uitgebreid.
Creëer meer aanbod voor 50-plussers
Recent heeft de gemeente omscholing naar de zorg ingezet. De samenwerking met een
uitzendbureau speciaal voor 50-plussers zal nog dit jaar nieuw leven worden ingeblazen
worden.
10-8-2017 Nieuw beschut werk
Op 10 augustus jl. heeft de WMO-Raad een brief van wethouder Van der Linden ontvangen,
waarbij de raad werd geïnformeerd over nieuwe verplichtingen m.b.t. ´beschut werk´.
Sinds 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om nieuw ‘beschut werk’ daadwerkelijk aan te
bieden. Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder
aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek
nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. De voorbereidingen voor de
implementatie van dit ’nieuwe beschut werken’ binnen de gemeente zijn inmiddels in volle
gang en de gemeente verwacht eind 2017 de eerste plaatsingen te kunnen realiseren. Uiterlijk
1 oktober a.s. ontvangt de WMO-Raad een formele adviesaanvraag.
Joyce vraagt of dat de jeugd met een arbeidsbeperking en stageplekken hierin zijn
meegenomen? Wim geeft aan dat de raad hierop attent moet zijn. Gewacht wordt op de
formele adviesaanvraag van de gemeente.
2.1

Uitgaande stukken :
Er zijn geen uitgaande stukken, mede vanwege de vakantieperiode

3.0

Themalijst 2017 : Aanvullende voorstellen, wijzigingen en acties
Er zijn geen aanvullingen.

4.0

Adviezen:
In de maanden juli en augustus werden er zijn geen adviezen opgesteld.

5.0

Terugkoppeling van bezoeken:

5.1

Afspraak met Barbera Egas d.d. 10 juli 2017
Dik heeft een gesprek met Barbera Egas (Beleidsadviseur) gehad, waarbij twee zaken
besproken werden.
Herstelgerichte zorg
Er wordt gewerkt aan nieuwe beleidsplannen met aandacht voor in- en uitstroom.
De uitstroom van de herstelgerichte zorg wil de gemeente gaan versnellen. Dik liet weten dat
wij daar niet al te optimistisch over moeten zijn.
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Regionaal beleidsplan beschermd wonen
Het gaat vooral om de financiële toedeling vanaf 2020, waarbij verschillende gemeentes
betrokken zijn. Er komt een nieuw beleidsplan dat tijdig wordt voorgelegd aan de raad.
Joyce geeft aan dat er m.b.t beschermd wonen weinig plek is voor jeugd met psychiatrie. In
Barendrecht zou het gaan om 15 mensen die beschermend wonen. Joyce laat weten dat er
vermoedelijk veel meer mensen op zoek zijn naar beschermd wonen. Daar werd niet over
gesproken en waarschijnlijk zijn deze mensen nog niet in beeld gebracht.
Dik stuurt het verslag wat hij heeft gemaakt na aanleiding van het gesprek met Barbera Egas
naar Joyce door, waarop zij zal terug antwoorden naar Dik.
5.2

Bijeenkomst nieuwe inwoners Gemeente Barendrecht d.d. 2 september 2017
Op zaterdag 2 september jl. was er in theater ´Het Kruispunt´ een bijeenkomst voor alle
mensen die onlangs in Barendrecht zijn komen wonen. Burgemeester Van Belzen heette de
nieuwe inwoners welkom. Verder waren er diverse Barendrechtse organisaties die zich
presenteerden, w.o. de Stichting Present, KijkopWelzijn en de WMO-Raad.
Het evenement was een initiatief van de gemeente Barendrecht. Helaas waren er niet veel
bezoekers. Namens de WMO-Raad waren Els, Coby en Ineke aanwezig. Zij hebben hun
netwerk uitgebreid en spraken onder meer met de wethouders die namens de gemeente
aanwezig waren.

5.3

Armoedecafé 2017 d.d. 12 september 2017
Coby en Herma zijn hierbij aanwezig en later volgt een terugkoppeling via een verslag. In
oktober dit jaar volgt een grote armoedeconferentie. De gemeente is bezig met het schrijven
van nieuwe beleidsstukken. Patrice v.d. Vorst (voormalig lid van de werkgroep Participatie)
verzorgt een workshop tijdens deze armoedeconferentie.

6.0

Werkgroep informatie en hoofdpunten uit vergaderingen etc.

6.1

Jeugd:
De werkgroep Jeugdhulp kwam op 26 juni en op 11 september jl. bijeen.
Op 26 juni werd gesproken met Arno Hogendoorn, coördinator wijkteams in Barendrecht. Er
is een verslag beschikbaar.
Op 11 september was er een bijeenkomst met Floreyne Hesper Beleidsadviseur jeugdhulp en
jeugdveiligheid). Zij is sinds 1 mei 2017 werkzaam bij de BAR-organisatie en onder meer
belast met het jeugdbeleid. Zij werkt voor alle drie de colleges. De ´Agenda Jeugd
Barendrecht 2017-2018 - De jeugd doet mee in Barendrecht´ is in concept gereed en komt in
oktober a.s. in de gemeenteraad. De werkgroep Jeugd heeft enkele voorstellen tot aanpassing
ingebracht.
Op 2 oktober a.s. praat de werkgroep Jeugdhulp opnieuw met Arno Hogendoorn.
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6.2

Zorg en ondersteuning:
De werkgroep Zorg kwam op 19 juli jl. bijeen. Hiervan is een verslag gemaakt. De op 23
augustus jl. geplande bijeenkomst werd afgeblazen. Er waren geen urgente zaken te bespreken.
De volgende bijeenkomst van de werkgroep Zorg is op 4 oktober a.s. Er werd een portefeuille
verdeling (op thema/kennis) afgesproken. De bedoeling hiervan is 1e aanspreekpunt zijn,
verdieping in de materie, naar bepaalde bijeenkomsten gaan en terugkoppeling te geven.
De verdeling is als volgt:
Cynthia
: GGZ en beschermd wonen
Dik
: VN verdrag voor de rechten van de mens met een beperking
Els
: Schuldhulpverlening
Coby
: Armoedebeleid
Ineke
: Zorg algemeen
Wanda
: Mantel- en respijtzorg en Knelpuntencoach.

6.3

Participatie:
De werkgroep Participatie is helaas ´uit de lucht´. De raad heeft gelukkig nog wel contact met
twee oud-leden die incidenteel als ´adviseurs´ optreden. Dit zijn Patrice v.d. Vorst en Cees
Willem Dam. Zij stonden aan de basis van het advies van de Wmo-Raad op de ´Evaluatie
twee jaar participatiewet´ dd. 6 februari 2017. Op 22 maart jl. volgde overleg en 10 augustus
jl. ontving de raad een reactie van wethouder Van der Linden, waarin werd uitgelegd welke
vervolgacties genomen werden.

6.4

NB : agenda werkgroep vergaderingen
Niet besproken in de vergadering.

7.0

Goedkeuring notulen : notulen vergadering 5 juli 2017 (bijlage)
Dik: agendapunt 5.3 was niet aanwezig bij de afspraak met Marianne- Tijssen-Humme (D66)
ten behoeve van het verkiezingsprogramma d.d. 7 juni 2017.
De notulen worden, na deze kleine wijziging, vastgesteld.
Vivianne: Vraagt aandacht voor de benoemingen van nieuwe leden. Zij moet een
collegevoorstel maken voor mensen die nieuw in de WMO-Raad zijn gekomen. De procedure
is dat Jacqueline de gegevens aan haar doorstuurt. Het betreft de volgende gegevens: NAW,
per welke datum je bent begonnen in de raad- en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Er
zijn nog een aantal mensen die benoemd moeten worden. Na de vakantie zo dit worden
opgepakt. Joyce gaf haar gegevens reeds aan Vivianne.

7.1

Bezoek van wethouder van Wolfswinkel en dhr. Hogendoorn
Van het gesprek met wethouder Van Wolfswinkel en de heer Hogendoorn werd een verslag
gemaakt. Dit verslag is alleen beschikbaar voor de leden van de WMO-Raad en wordt niet
gepubliceerd.

8.0

Rondvraag :
Vivianne: Vraagt aan Wim of hij de brief inzake CEO 2017, die hij tijdens het gesprek aan
wethouder Van Wolfswinkel overhandigde, aan haar zou willen mailen.
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Denise: Is benieuwd wat de volgende stap na vandaag gaat worden. Wim laat hierop weten dat
als Denise, Maltie en Ritsger te kennen geven in de werkgroep Participatie en/of in de WMORaad plaatsen te willen nemen, er eerst nog een gesprek met voorzitter Monique zal dienen
plaats te vinden.
De drie nieuwkomers laten weten na de vergadering met elkaar te zullen overleggen en
mochten zij aansluiten bij werkgroep Participatie, dan willen zij wel graag hulp.
Toegezegd wordt dat zij deze hulp uiteraard zullen krijgen vanuit de WMO-Raad.
Afgesproken wordt dat Wim bericht krijgt van de drie nieuwkomers of zij plaats zullen gaan
nemen in de werkgroep Participatie.
9.0

Sluiting en volgende vergadering : woensdag 25 oktober 2017 - 9.00 uur, kamer B 0.04
Wim sluit om 11.30 uur de vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 25 oktober 2017.
Aanvang 09.00 uur, kamer B 0.04
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