Bijeenkomst WMO- raad 21-02-2017/gesprek met de wethouder
dhr. Rob Benschop
Aanwezig; Janneke Talman, Gerrit ter Horst, Marja den Hartog, Ina Koster,
Mecheline Doornebal, Anneke Akerina, Erik Roelofsen, Wim van Olderen,
Nico van de Vliert, Rina Kuenen,
Afwezig. Nathalie van Doorn, Birgit van Dijken.
1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
De bijeenkomst is bedoeld als wederzijdse kennismaking tussen de dhr. Benschop
en de WMO-raad.
Vooraf zijn de aandachtspunten en vragen voor de wethouder opgesteld.
Er wordt gestart met een kennismakingsronde.
Dhr. Benschop is opgeleid als jurist, deed zijn werkervaring vooral op in het
bedrijfsleven als manager HR en ook als zelfstandig adviseur.
Hij is lid van de VVD en heeft daar ook zijn politieke scholing ontvangen.
Vervolgens stellen de leden van de WMO-raad zich voor en wordt toelichting
gegeven op de werkwijze en taakverdeling.
Rina vraagt aandacht voor de regionale samenwerking, het is moeilijk daar goed
zicht op te krijgen.
De informatie is wel beschikbaar maar ondergebracht in vaak lange nota’s.
Dhr. Benschop heeft de indruk dat de samenwerking daadkrachtiger kan.
2. Beleidsnota Welzijn en Plan van Aanpak Wmo & Jeugd.
Hoe lopen deze processen?
Op 9 maart aanstaande wordt het plan van aanpak voorgelegd aan de raad.
De WMO-raad bracht al eerder advies uit over de welzijnsnota.
Op dit moment zijn de Beleidsnota Welzijn/ Subsidie en het PvA nog aparte
processen. Uiteindelijk moeten deze zaken wel in elkaar geschoven worden.
Hopelijk kan dit eind van het jaar afgerond zijn.
Binnen het PvA wordt het onderdeel van de Preventie gemist, terwijl daar veel winst
valt te behalen.
Vraag; Hoe doet de WMO-raad hierin mee?
Dhr. Benschop wil hier graag een vorm voor zoeken en denkt aan een
workshopverband.
3. Digitaliseren Kernpunten.
Er is voor de kernpunten een nieuwe website ontworpen die de informatie beter
vindbaar maakt. Er komt een extern onderzoek naar nut en gebruik van de
kernpunten en een evaluatie.
De fysieke en telefonische bereikbaarheid blijven onveranderd.
4. Dorpsprofielen.
Hier moet later op worden teruggekomen.
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Over de gezondheidsmakelaar kan worden gezegd dat vooral de GGD hiermee
bezig is; zij nemen daarin een aantal aspecten mee zoals preventie, voorlichting,
afstemming en toegankelijkheid.
5. Jeugdhulp.
Op dit moment zijn er in Nederbetuwe geen wachtlijsten.
Over het tijdig uitkeren van gelden heeft de wethouder geen informatie.
Bij dit onderwerp wordt gesproken over de positie van de huisartsen die autonoom
zijn in hun verwijzingen.
6. Ondersteuning Regionaal Netwerk WMO-raden.
De ambtelijke ondersteuning gebeurt door Zorgbelang Gelderland.
De gemeenten moeten daaraan nu gaan bijdragen.
Janneke wijst op het belang hiervan zodat de ondersteuning kan worden voortgezet.
7. WMO Vervoer Rivierenland.
Er is een nieuwe opzet gekomen per 1 januari.
Anneke neemt deel aan het reizigerspanel.
Dhr. B. verwacht dat er ook in N-B sprake zal zijn van een dalend aantal passen;
Dit lijkt een algemene trend te zijn.
Vraag; Welke richtlijnen hanteert N-B voor de verschillende indicaties van het WMO
–vervoer?
Deze vraag wordt meegenomen.
Dhr. Benschop verlaat de vergadering.
8.Terugkoppelingen.
Janneke bezocht het startpunt van het Geriatrisch Netwerk.
Er werd een inleiding gehouden door dr. Corten.
Er waren meerdere huisartsen aanwezig.
GGD, STMR en de gemeente zijn de andere betrokkenen.
Het was een heel nuttige en interessante bijeenkomst.
Op 2 maart is er een beeldvormende avond over de bibliotheken.
Wie kan daar aanwezig zijn om in te spreken?
→Mecheline kan die taak op zich nemen, Janneke bereidt de inbreng voor.
De oorspronkelijke opdracht was een bezuiniging van 2 ton.
Een bureau onderzocht de mogelijkheden en kwam tot de conclusie dat het niet
mogelijk is zonder te stoppen met Bibliotheek Rivierenland.
Als scenario’s blijven dan alleen over
 commerciële bibliotheek.
 Werken met alleen vrijwilligers.
Er ligt nu een aangepast collegevoorstel met alleen een kleine bezuiniging en het in
stand houden van de huidige voorzieningen.
Dit zien we als een heel positief voorstel.
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9. Rondvraag.
Wie kan Janneke vervangen a.s. vrijdag voor de themabijeenkomst van het netwerk.
→Anneke kan dit op zich nemen.

10. Sluiting van de vergadering
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