Notulen vergadering WMO-Raad d.d. 25-10-2017
Aanwezig: Monique van de Meerendonk (vz), Dik Buitenhuis, Wim de Jonge, Ineke Lodder,
Wanda Schouten en Joyce Engelen.
Bezoekers: Denise Broeders, Ritsger Buijs en Maltie Gaya
Afwezig: Marianne van Wilgenburg, Jacqueline van der Stokker
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 aanwezigen
welkom.

1.1

Mededelingen:
Monique is door Martin Kapteijn gebeld omdat de website van de WMO-Raad niet
langer door het programma waarmee de website is opgebouwd ondersteund zal
worden.
De website kan hierdoor niet meer geüpdatet worden, het contract loopt nog tot
eind 2018.
Monique vraagt aan iedereen of er ideeën zijn voor het opnieuw opbouwen van de
website. Er zijn wel gratis sites waarmee een website gebouwd kan worden, maar dit
heeft in het verleden ertoe geleid dat de site al een keer is gehackt.
Martin kan nu nog eens in de 3 maanden de website updaten, maar het gaat wel
lastiger worden. Monique vraagt aan Vivianne of er binnen de gemeente tips of tools
aanwezig zijn. Vivianne gaat navraag doen bij de overige adviesraden.
-

Op 26 oktober 2017 was de armoedeconferentie in het gemeentehuis van
Barendrecht. Coby en Wim waren aanwezig.

-

Monique introduceert de nieuwe leden Denise Broeders, Ritsger Buijs en Maltie
Gaya.

-

Els van Lopik, WG Zorg, stopt omdat zij gaat verhuizen naar Zeewolde. Op 22
november 2017 wordt om 19.30 uur afscheid genomen van Els in Het Kruispunt.

-

Dik: Op 25 oktober 2017 stond er een positief artikel in dagblad Trouw over de
overheveling van de WMO naar de gemeentes. Jacqueline stuurt het rond.

-

Vivianne: Heeft bij teamwerk Barendrecht een verzoek neergelegd voor het werven
van nieuwe leden voor de werkgroep Participatie. Vivianne heeft nog geen reactie
ontvangen, maar blijft dit voorlopig in de gaten houden. Er is behoefte aan mensen
vanuit deze doelgroep. De vacature stond meerdere malen in De Schakel.
-

31 oktober 2017 was er bijeenkomst ‘Gezondheid Statushouders’.

-

Hiervoor waren een aantal externe partners uitgenodigd om te komen spreken.
8 november 2017 was er een workshop- en voorlichtingsdag voor Vrijwilligers van
Barendrecht, georganiseerd door Kijk op Welzijn.
Actieve vrijwilligers van Barendrecht konden workshops volgen of naar een
voorlichtingsbijeenkomst gaan. Het is niet bekend of er iemand van de Wmowerkgroepen aanwezig was.

2.0 Ingekomen stukken :
24-08-2017 Adviesaanvraag Leerlingenvervoer 2017
Monique en Joyce (WG jeugd) hebben het advies gelezen en voorzien van feedback. Inmiddels is het
advies verzonden.
05-09-2017 Adviesaanvraag Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Wanda en Cynthia (WG zorg) hebben het advies gelezen en voorzien van feedback. Inmiddels is het
advies verzonden.
18-09-2017 Adviesaanvraag Beschut werk
Wanda en Maltie (WG zorg) hebben het verzoek om advies gelezen. Hun feedback wordt z.s.m.
toegestuurd aan Monique en Jacqueline.
10-10-2017 Pilot WerkLoont Rotterdam
Monique is daar naartoe geweest en heeft daarvan een verslag gemaakt, dat naar iedereen werd
gemaild. Er waren diverse sprekers. Het is een Amerikaans concept wat vertaald is voor Rotterdam.
Daar loopt dit concept al enige tijd. De gemeente Barendrecht draait mee om te kijken of het ook iets
is voor de gemeente Barendrecht zou kunnen zijn.
- De WMO-Raad ontving dd. 23 oktober 2017 een email over het minimabeleid en de uitbreiding van
het Kindpakket. De WMO-werkgroep Jeugd stuurde op 8 juli 2017 een brief met een aantal adviezen
naar Ada v.d. Plaat. Deze adviezen werden allen verwerkt. Mede omwille van de tijd werd besloten
de WMO-Raad niet opnieuw om advies te vragen. Zie toelichting onder punt 3.1 (pagina 4,
bovenaan).
2.1 Uitgaande stukken :
Er zijn geen uitgaande stukken verzonden.
3.0 Themalijst 2017 : Aanvullende voorstellen, wijzigingen en acties
Er zijn geen aanvullingen op de themalijst.
3.1 Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt door Monique doorgenomen en waar nodig aangevuld dan wel afgevinkt
indien gedaan. Enkele actiepunten worden hieronder beschreven, maar zijn ook terug te vinden in de
actiepuntenlijst.
D.D.

Onderwerp/ actie

Stand van zaken

5-7-2017

5-7-2017

5-7-2017

Wordt de adviesaanvraag van
de WMO-Raad inzake het
Jeugdbeleid in augustus
verwacht?
Vragen uitzetten (per mail) om
deel te nemen aan de
gesprekken met de politieke
partijen (zie agendapunt 5.3
notulen van 05-07-2017

Deze staat in de
actiepuntenlijst als
afgehandeld. Vivianne neemt
de vraag mee naar haar collega.
Er is nog steeds een vraag om
deel te nemen aan de
gesprekken met de politieke
partijen i.v.m. met de
gemeenteraadverkiezingen in
maart 2018.
Monique heeft het “praat
papier” wat gemaakt is voor
D66 omgezet. Dik heeft hier
naar gekeken wat betreft
schrijftaal. En heeft aan
Jacqueline gevraagd om het te
voorzien van een logo.
De vraag is of iedereen wil
nadenken wie er eventueel bij
de gesprekken aanwezig willen
zijn. Vanuit de werkgroep Zorg
hebben zich 2/3 mensen
gemeld.
Jacqueline zal het ‘Praat papier’
aan iedereen toesturen.
Afspraak met Aagje maken voor Vivianne gaat opnieuw
in de WMO-Raad op
proberen een afspraak te
woensdagochtend
regelen met Aagje.
Aagje reageerde al wel per mail
op de vraag “Hoe kan het dat
de maatschappelijke
verordening ondersteuning
2018 al in de commissie
Samenleving van 10 oktober
2017 werd behandeld zonder
inbreng vanuit de WMO-Raad?
Aagje liet de WMO-Raad op 3
augustus 2017 weten dat de
concept verordening, die aan
het college en de
gemeenteraad zou worden
voorgelegd. Aagje heeft daarbij
aangegeven dat de wijzigingen
in de verordening een gevolg
zijn van jurisprudentie en een
aangepaste maatregel van het
bestuur dat daar geen verdere
beleidswijzigingen of politiek
besluiten aanvast zitten.
Door de WMO-Raad is

vervolgens een vraag gesteld
wat de bedoeling is van de
stukken, en of Aagje een
reactie verwachtte van de
WMO-Raad.
Aagje heeft aangegeven dat de
wijzigingen in de verordening
geen beleidswijzigingen
bevatten en dat er daarom
geen advies gevraagd is aan de
WMO-Raad.
Volgens Aagje was er
ruimschoots de tijd geweest
om input in te brengen, zodat
wij een ongevraagd advies
hadden kunnen uitbrengen.

- Bericht Ada van der Plaat dd. 23 oktober 2017
Jacqueline heeft n.a.v. van de DB vergadering gevraagd hoe dat het kan dat de WMO-Raad in een
voortraject betrokken wordt, en vervolgens niet meer om advies gevraagd wordt bij de definitieve
besluitvorming.
Reactie Ada: “Dit beleid is tot stand gekomen naar aanleiding van uw advies rondom het kindpakket
voordat het beleid is opgesteld. U heeft toen aangegeven dat u blij was om te kunnen adviseren aan
de voorkant i.p.v. aan de achterkant als het beleid al is opgesteld.
Over de uiteindelijke uitwerking van uw advies in ons beleid heeft u een brief gekregen. Uw adviezen
zijn verwerkt in het nieuwe beleid”.
Monique wil dit punt nog bespreken met de Griffie.
Vivianne neemt het mee in haar werkplan voor volgend jaar met een beschrijving van de werkwijze.
Hierin komt onder andere ook te staan:
- hoe er wordt gecommuniceerd met de drie BAR-adviesraden
- wanneer de vergaderingen plaatsvinden van de adviesraden
- wanneer de vakantieperiode is
- welke mogelijkheden er zijn om door te werken tijdens de vakantie
- welke afdelingen te maken hebben met de adviesraden
- de eigen stukken en planning van de afdeling
- de jaarplanning
Monique geeft aan dat de WMO-Raad ook de planning van volgend jaar op orde moet hebben, zodat
wij daarop in kunnen spelen, en dat wij niet opgejaagd worden om alles op het laatste moment te
moeten doen.

13-09-2017

Dik stuurt verslag van het
gesprek met Barbara Egas naar

Joyce heeft het verslag gelezen
en bespreekt het met Cynthia.

13-09-2017

Joyce
Wim stuurt brief inzake KTO
naar Vivianne (welke ter
vergadering werd overhandigd
aan wethouder Van
Wolfswinkel)

Terugkoppeling volgt nog.
Zie agendapunt 5.0 – bezoeken,
waar ook de andere
actiepunten van 13-09-2017
aan de orde komen.

4.0 Adviezen:
4.1 Buiten het advies conceptadvies leerlingenvervoer 2017 wat Monique heeft opgesteld zijn er
geen andere adviezen geschreven of verstuurd.
5.0 Terugkoppeling van bezoeken:
5.1 Commissie Samenleving d.d. dinsdag 26 september 2017
Joyce was daar alleen aanwezig namens de WMO-Raad. Het Keuzeboek is niet meer aan de orde.
Joyce merkte dat er veel onrust was tussen de raad en wethouders. Wethouder Lennart van der
Linden van participatie was deze avond niet aanwezig. Er zouden die avond cijfers gepresenteerd
worden.
Bij de PGB-presentatie werd bekend gemaakt hoeveel mensen een PGB hebben en hoeveel mensen
er zorg hebben. Dit is zowel BAR breed als voor de gemeente Barendrecht.
De cijfers waren lager dan verwacht, zo’n 7 tot 10%.
Aagje Meijer gaf informatie over het PGB. Hoe het werkt en wie ervoor in aanmerking komt. Joyce
stelt een notitie op waarin zij advies wil geven hoe voorkomen kan worden dat er teveel
gedoe over ontstaat. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er vooraf getoetst kan worden of de mensen
‘PGB vaardig’ zijn. Dus aan welke eisen zij moeten voldoen, maar ook om de wensen van mensen
inzichtelijk maken.
Joyce zet deze punten eerst voor de WMO-Raad op papier en kijkt daarbij gelijk ook hoe het juridisch
in elkaar zit. Later kan dit met Aagje besproken worden.
5.2 2e Netwerkbijeenkomst BLOK0180 met thema ‘Van kennen naar kunnen’ d.d. donderdag 14
september 2017
Coby was aanwezig namens de werkgroep Zorg en maakte een verslag. Er waren veel professionals
en diverse welzijnsinstellingen presenteerden zich. De vraag wordt gesteld of deze bijeenkomst
regelmatig terug komt. Het is de bedoeling dat een dergelijke bijeenkomst tweemaal per jaar wordt
georganiseerd. Nelly en Vivianne ontvangen hierover bericht en beloofden dit door te zullen sturen
naar de WMO-Raad.
5.3 Platforms BAR d.d. dinsdag 10 oktober 2017
Vivianne was voorzitter bij deze bijeenkomst. Monique en Els waren aanwezig. De bijeenkomst werd
voor de 2e keer georganiseerd en was meer een praatsessie. Monique maakte hiervan een verslag.
De presentaties en stukken zal Vivianne nog mailen.

6.0 Werkgroep-informatie en hoofdpunten uit vergaderingen etc.
6.1 Jeugd:

De laatste bijeenkomst was op 11 september 2017. Daarna was er geen vergadering.
6.2 Zorg en ondersteuning:
Op 25 oktober 2017 kwam de werkgroep Zorg bijeen en werd onder meer het KTO besproken.
Vragen waren onder meer: Kunnen wij hier niet meer invloed op hebben? Worden de mensen niet
overspoeld met al die KTO’s? Zijn er cijfers bekend over het aantal enquêtes dat wordt uitgezet
binnen de gemeente?
Toelichting Vivianne inzake het KTO: De rapporten zijn van BMC ontvangen en worden op dit
moment intern besproken. Daarna worden ze verspreid aan de portefeuillehouders. Daarna volgen
de gemeenteraden en adviesraden. Er zijn diverse onderzoeken gedaan o.a. ‘Waar staat je
gemeente?’. Het KTO wordt eens in de twee jaar gehouden. Er gaat nu wel bekeken worden hoe ze
het KTO anders kunnen gaan doen. Dit valt niet onder de beleidsafdeling, maar onder de afdeling
Vakondersteuning. Vivianne heeft dit uitgezet bij interim manager Marian Pielage. Om wat betreft de
communicatie richting WMO-Raad. Vivianne houdt dit verder in de gaten.
Els, Coby en Ineke bezochten de bijeenkomst voor nieuwe inwoners in Barendrecht, maar misten
folders van de WMO-Raad om te delen. Monique neemt dit mee, samen met het punt van de
website.
Twee leden van de werkgroep Zorg hebben zich beschikbaar gesteld voor deelname aan de
gesprekken met politieke partijen.
Ineke nam deel aan de Toetsingscommissie. Dit keer was er een presentatie over ‘buurt M/V’.
6.3 Participatie:
6.4 NB : agenda werkgroep vergaderingen ?
Niet besproken in de vergadering.
7.0 Goedkeuring notulen : notulen vergadering 13 september (bijlage)
De notulen van 13 september 2017 worden zonder wijzigingen vastgesteld.
Wel wordt agendapunt 7.1 besproken na aanleiding van het bezoek van wethouder Van Wolfswinkel
en dhr. Hogendoorn. Dit vanwege de vragen van de WMO-Raad.
* KTO: zoals al vermeld bij agendapunt 6.2 is deze intern in behandeling.
* Knelpuntencoach: valt onder Marian Pielage (a.i. hoofd afd. Vakondersteuning).
Vivianne zag dat er een conceptbrief naar de wethouder ging. Binnenkort volgt een reactie
richting de WMO-Raad, waarin e.e.a. nader wordt uitgelegd. Enkele punten hieruit:
* De functie van knelpuntencoach komt definitief te vervallen. Bij de wijkteams zijn
klachtencoördinatoren aanwezig.
* De gemeente is niet aangesloten bij de regionale ombudsman. De gemeente onderzoekt de
haalbaarheid van een ombudsman binnen de gemeente.

* De aanpassing van de website heeft prioriteit en de opdracht werd inmiddels uitgezet. Op de
website moet z.s.m. de juiste procedure worden vermeld.
* De klachtenprocedure valt onder de afdeling Publiekszaken. Marian Pielage is hierover in gesprek
met het afdelingshoofd Publiekszaken. De klachtenprocedure krijgt een update. De huidige versie
dateert uit het jaar 2012.
*Onderzoek Rekenkamer: Nog niet bekend.
7.1 Bezoek van Aagje Meijer.
Aagje moest helaas afzeggen. Vivianne probeert een nieuwe afspraak met haar te maken voor
volgende maand.
Jacqueline / Monique: vergaderdatum / vergadertijd verplaatsen.
Vergaderen op woensdagochtend blijkt lastig voor een aantal nieuwe leden van de WMO-Raad,
omdat zij daarnaast ook nog werkzaam zijn. Het zou hen beter uitkomen als we naar de middag gaan,
en dan om 16.00 uur te beginnen. Monique vraagt aan de WMO-Raadsleden of dit heel bezwaarlijk
zou zijn als we naar de woensdagmiddag gaan of naar een andere dag gaan met ingang van het
nieuwe jaar. Wanda vraagt waarom het ’s avonds kan. Dat is echter lastig omdat ambtenaren e.d.
doorgaans ’s avond niet werken.
Vivianne kijkt hoe het zit met de openstelling van het gemeentehuis en wat de mogelijkheden zijn.
Monique kan ’s middags niet en ook Joyce laat weten dat het op de woensdagmiddag lastig is met
schoolgaande kinderen. Jacqueline laat hierover nog een e-mail rondgaan.
Wethouder Van der Linden heeft laten weten graag in gesprek te willen gaan met leden van de
WMO-Raad om te praten over het minimabeleid en het kindpakket. Monique en leden van de
werkgroepen Jeugd en Zorg nemen deel aan dit gesprek.
8.0 Rondvraag :
Dik : Hoe zit het met de financiën voor de website?
Er is budget beschikbaar, maar het moet wel binnen de perken blijven. Vivianne doet navraag bij de
diverse andere adviesraden.
Wim: Kunnen wij in november (of later) een aparte bijeenkomst beleggen waarin wij als totale
WMO-Raad, dus inclusief de leden van de werkgroepen, de tijd nemen om met elkaar te
brainstormen over:
- het manifest WMO-Raad, dat onder meer gebruikt kan worden bij de gesprekken met de politieke
partijen;
- de zaken die wij als WMO-Raad echt belangrijk vinden, dus waar wij voor staan;
- onze manier van werken, met o.a. de procedure bij adviezen. Wanner inhaken: aan de voorkant of
aan de achterkant?
- website en archief WMO-Raad;
Monique geeft aan dit eerst te willen voorbereiden in het DB.
9.0 Sluiting en volgende vergadering : woensdag 29 november 2017 om 09.00 uur,kamer B 0.04
Monique sluit om 10.30 uur de vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 29 november 9.00 uur in B 0.04
Cobie Kant (WG zorg) zal hierbij aanwezig zijn

