Notulen vergadering WMO-Raad d.d. 17-05-2017

Aanwezig: Monique van de Meerendonk (vz), Dik Buitenhuis, Wim de Jonge, Ineke Lodder,
Dim Beljaars, Joyce Engelen, Jacqueline van der Stokker en Wanda Schouten
Afwezig: Marianne van Wilgenburg
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:
Monique wil als eerste iedereen een compliment geven omdat iedereen elke vergadering weer
aanwezig is.
Wim vraagt of het mogelijk is om de e-mails die door het secretariaat verspreid worden, te
vermelden bij de ingekomen stukken (agendapunt 2.0) om zo het overzicht te houden.
Jacqueline maakt een apart overzicht met alle stukken die verstuurd worden.
Nelly en Jacqueline hebben afgesproken dat vanaf heden een actielijst wordt opgesteld. Zodat
duidelijk is welke acties er zijn en wanneer zij afgerond moeten worden.
2.0 Ingekomen stukken : 23-2-2017 Adviesaanvraag evaluatie knelpuntencoach
Het adviesaanvraag evaluatie knelpuntencoach is opgesteld door Wim en Wanda.
2.1 Uitgaande stukken :
Er zijn geen uitgaande stukken.
3.0 Themalijst 2017 : Aanvullende voorstellen, wijzigingen en acties Armoedebestrijding
Er zijn geen aanvullingen voor de themalijst.
4.0 Adviezen:
4.1 23-2-2017 Adviesaanvraag evaluatie knelpuntencoach
Voordat wij het advies konden uitbrengen ontving de WMO-Raad van mevrouw van
Gameren, hoofd afdeling vakondersteuning (domein Maatschappij), onverwachts het bericht
dat het document ‘Evaluatie Knelpuntencoach’ (januari 2017) werd teruggetrokken uit het ons
overleg. De reden is dat gezien de nieuwste ontwikkelingen binnen het domein een nieuw
voorstel wordt gemaakt. Het bericht kwam bij de WMO-Raad als een verrassing. Ondanks het
terugtrekken van het document heeft de WMO-Raad besloten desondanks het advies uit te
brengen. Het is een uitgebreid advies en voorzien van diverse bronvermeldingen. De
complimenten zijn voor Wanda en Wim die samen dit advies hebben opgesteld. Ook Martin
heeft meegelezen en zijn commentaar op het advies gegeven. Jacqueline stuurt het advies naar
Vivianne die het doorstuurt naar wethouder van Wolfswinkel.
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Jacqueline heeft Vivianne gevraagd of de door ons uitgebrachte adviezen al in de raad zijn
behandeld.
- Evaluatie twee jaar Participatiewet: wethouder van der Linden heeft toegezegd om met de
vier aandachtspunten aan de slag te gaan. Ingrid Al is druk bezig met de verwerking van de
actiepunten.
In juli is er meer informatie te geven aan de WMO-Raad.
- Rapportage onderzoek onderbenutting Wmo-budget begeleiding Barendrecht januari: de
rapportage
is begin mei in het college besproken en het advies is conform advisering. Dinsdagavond 16
mei
2017 is het advies in de commissie Samenleving besproken. De WMO-Raad ontvangt
binnenkort de formele reactie
.
5.0 Terugkoppeling van bezoeken:
5.1 Bijeenkomst cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein 2016 d.d. 20 april 2017
Bij de bijeenkomst waren Joyce, Ineke en Jacqueline aanwezig. De heer Stadhouders heeft
een presentatie gegeven met als doel de raad mee te nemen in het proces rondom het
cliëntervaringsonderzoek 2016. Ook werd kort stilgestaan hoe het vorige onderzoek was
verlopen. Vanaf 2016 is het verplicht om via modelvragenlijsten de cliëntervaringen WMO en
Jeugd te onderzoeken. De vragenlijst is door de VNG opgesteld in samenspraak met
zorgaanbieders en cliënten. De gemeenten kunnen naar eigen behoefte aanvullende vragen
toevoegen. Het onderzoek wordt op dezelfde manier als het afgelopen jaar uitgevoerd. De
vragenlijst voor de Wmo bevat heel veel vragen, totaal vier A4-tjes. De raad kon helaas niets
meer inbrengen.
De WMO-raad gaat naar aanleiding van de bijeenkomst een e-mail sturen aan wethouder van
Wolfswinkel met onze bevindingen. Joyce en Ineke gaan hiermee aan de slag. De vraag aan
Vivianne om bij de projectgroep aan te geven de raad in het begin van het proces mee te
nemen en niet aan het einde van het proces.
5.2 Ideeën rondom minima – Ada van der Plaat – d.d. 9 mei 2017
Wim, Marianne, Herma en Coby waren bij dit gesprek aanwezig. Er is extra geld beschikbaar
voor de Minima en voor Jeugd. Ada heeft aan ons de vraag gesteld waar wij het geld aan uit
willen geven. De werkgroep Jeugd gaat hier vanavond in de vergadering over praten. Ook
moet een (on)gevraagd advies opgesteld worden. De andere werkgroepen kunnen hierover
meedenken.
5.3 Algemene ledenvergadering van de Koepel d.d. 11 mei 2017
De algemene ledenvergadering van de Koepel vond op 11 mei 2017 plaats in Utrecht.
Monique kon helaas niet aanwezig zijn bij de vergadering.
Begin 2017 is een digitale vragenlijst uitgezet onder de leden van de koepel Adviesraden
Sociaal Domein. Met als centrale thema’s de huidige stand van zaken onder (Wmo)
adviesraden, de omvang en de wijze waarop adviesraden door hun gemeente worden
gefaciliteerd en aandachtspunten voor de toekomst. De resultaten Monitor gemeentelijke
(Wmo) adviesraden Sociaal Domein is na de vergadering gepubliceerd op de website van de
Koepel.
6.0 Werkgroep informatie en hoofdpunten uit vergaderingen etc.
6.1 Jeugd:

2

De werkgroep Jeugd komt vanavond bijeen.
6.2 Zorg en ondersteuning:
De werkgroep zorg heeft op 26 april 2017 vergadering gehad.
De werkgroep heeft het grotendeels over de bezoeken gehad die plaats hebben gevonden. Ook
hebben zij het over de structuur van vergaderen gehad. Afgesproken is om voortaan op
woensdagavond te vergaderen. De vergadering van vrijdag 16 juni gaat nog wel in de ochtend
plaatsvinden. De vergadering zal dan in kamer B 3.01 plaatsvinden.
De werkgroep is fanatiek bezig en heeft een aantal nieuwe leden mogen ontvangen.
Wanda zal de nieuwe data aan Jacqueline doorgeven om het vergaderschema bij te werken.
Een tip van Monique is om de nieuwsbrief van de Koepel in de gaten te houden.
In de nieuwsbrief staan onderwerpen die op de agenda komen van bijvoorbeeld de VNG
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De onderwerpen staan al in een vroeg
signaleringsstadium in de nieuwsbrief. Er wordt een digitaal platform opgericht bij de Koepel.
Op het platform kan je met andere leden discussiëren of vragen stellen. Het platform is een
goed medium om te vragen of andere gemeenten met een knelpuntencoach werken en wat hun
advies zou zijn. Voor 6 juli 2017 kan iedereen zich hiervoor aanmelden.
Ineke geeft aan dat de mantelzorgconsulenten bij Kijk op Welzijn blij zijn dat we contact met
ze opnemen en dat we naar ze toe komen. Wij horen op deze manier veel dingen over
Barendrecht.
Dick gaat op 7 juni naar de jaarconferentie VN-Verdrag en nu, mobiliteit juist voor mensen
met een beperking. Als er onderwerpen zijn die Dik kan meenemen naar deze conferentie dan
kunnen deze naar Dik gemaild worden.
6.3 Participatie:
6.4 NB : agenda werkgroep vergaderingen?
Niet besproken in de vergadering.
7.0 Goedkeuring notulen: notulen vergadering 12 april 2017 (bijlage)
De notulen van 12 april 2017 worden zonder wijzigingen vastgesteld. .
Ineke vraagt of er al een nieuwe datum bekend is wanneer Aagje Meijer naar de WMO-Raad
komt. Aagje werkt niet op woensdag. Misschien is het handiger dat ze een keer bij een
vergadering van de werkgroep aansluit. Wellicht dat er dan ook deelnemers van de WMORaad aanwezig kunnen zijn. Aagje vindt dit ook een goed idee.
Jacqueline kijkt of Aagje vrijdag 16 juni 2017 kan aansluiten bij de werkgroep Zorg.
Het collegevoorstel voor de benoeming van Jacqueline als secretaris van de WMO-Raad is
goedgekeurd.
Monique heeft contact gehad met Gerard Koelewijn en hij gaat niet deelnemen in de
werkgroep Participatie. 4
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8.0 Rondvraag :
Monique: we hebben het verslag van Els ontvangen na aanleiding van de training effectief
adviezen schrijven. We moeten gaan kijken wat wij er verder mee gaan doen. We
wilden het eerst bespreken of dat het iets is om incompany te doen. We wachten
hiermee tot we voldoende nieuwe leden hebben geworven. Monique heeft een
afspraak gemaakt met Marco van der Lee van de krant Het Zuiden om een interview
te geven. Iedereen heeft ondertussen de leidraad ontvangen.
Dik: is het handig om de knelpuntencoach een keer uit te nodigen in de WMO-Raad?
Vivianne geeft aan dat de knelpuntencoach een andere functie binnen de gemeente heeft.
Na dit gehoord te hebben moeten we nu extra goed in de gaten houden dat de
knelpuntencoach niet van tafel geveegd gaat worden. Misschien kunnen we deze vraag
ook op 5 juli aan Arno stellen als hij op bezoek komt in de WMO-Raad.
Wim: Joyce heeft geen vergaderstukken ontvangen voor de vergadering. Het was onduidelijk
of Joyce nu bij de Wmo-vergaderingen mocht aansluiten. Joyce is uiteraard welkom bij
de vergaderingen.
Donderdag 18 mei is er een netwerkbijeenkomst op de locatie van Blok0180.
Joyce: heeft waarschijnlijk twee nieuwe leden weten te strikken voor de werkgroep Zorg.
Vivianne: heeft volgende week een week vakantie.
Jacqueline: heeft aan Vivianne gevraagd om data van bijeenkomsten waarbij wij aanwezig
kunnen zijn. Jacqueline heeft al wel de data van de commissievergaderingen
ontvangen. Als alles binnen is zal zij hier een mooi schema van maken.
Wanda en Monique hebben met Arend gesproken over zijn afscheid binnen de WMO-Raad.
De datum is dinsdag 27 juni en de locatie is “het Tuintje der liefde”.
9.0 Sluiting en volgende vergadering: woensdag 5 juli 9.00 uur B 0.04
Monique sluit om 10.30 uur de vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 5 juli 9.00 uur in B 0.04
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