Verslag vergadering WMO raad Neder Betuwe 10 oktober ’17

Aanwezig: Janneke Talman, Anneke Akerina, Rina Kuenen, Gerrit Terhorst, Erik Roelofsen, Wim van
Olderen, Mechelien Doornebal, Nathalie van Doorn, Ina Koster. Birgit van Dijken, Nico van de Vliert.
Tevens aanwezig; dhr. Anton Mauritz, kandidaat-lid van de raad en Maarten v Rosmalen, WMO gemeente
Nederbetuwe.
Afwezig: Evert Oskam.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering.
Dhr. Mauritz stelt zich voor. Hij is woonachtig in Opheusden, heeft een brede ervaring in het bedrijfsleven
als manager, directielid. Hij heeft een aantal jaren geleden deelgenomen aan de klankbordgroep voor de
installatie van de WMO-raad. Hij is bekend met zorg voor mensen met een beperking; hij heeft een zus met
een beperking en is mede-initiatiefnemer van een project begeleid wonen in de wijk Heerenland. Ook is hij
voorzitter van de RvT van het Anker.
Hij heeft een gesprek gevoerd met de sollicitatiecommissie en woont de vergadering gedeeltelijk bij.
2. Vaststellen agenda.
Toegevoegd worden: Afscheid G ter Horst en Toelichting Huishoudelijke Hulp.
3. Verslag 3 juli mei 2017;
Anneke geeft nog enkele aanvullingen betreffende punt 6 College informatieavond en benadrukt dat het
Netwerk WMO-raden openstaat voor iedereen.
4. Informatie Huishoudelijke Hulp en vraag N. de Geus, ingebracht door M.v. Rosmalen.
N. de Geus wil graag vooraf een overleg met de WMO-raad over het Uitvoeringsplan WMO en Jeugd.
Voor de planning zou dit moeten gebeuren in oktober, november. De agenda’s worden geraadpleegd. Als
voorkeur van de WMO-raad komt 7 of 14 november naar voren.
Huishoudelijke Hulp/ Utrechtse model.
Op 17 oktober 19.30 u a.s. is er op initiatief van MvR een inwonersavond over hulp bij de huishouding.
Er zal worden gesproken over “het Utrechtse model”. In dit model is er een algemene voorziening met een
vaste omvang van 104 uur hulp per jaar. Bij uitgebreidere problematiek is er een maatwerkvoorziening. De
algemene voorziening kan buiten het WMO-kader vallen, na een lichte toetsing door een aanbieder, kunnen
er rechtstreekse afspraken tussen cliënt en aanbieder worden gemaakt.
De winst van de gemeente ligt er vooral in dat er minder uitvoeringskosten hoeven worden gemaakt. Voor de
cliënt ligt de winst erin dat hulp flexibel kan worden ingezet, bijv. na een ziekenhuisopname.

De gemeente zorgt ervoor dat er ook in de algemene voorziening een behoorlijk tarief is waardoor er met
Cao-lonen kan worden gewerkt. De gemeente wil daarbij gaan werken met een beperkt aantal aanbieders, die
in kunnen staan voor betrouwbaarheid en continuïteit. De eigen bijdrage bij de algemene voorziening is
inkomensafhankelijk.
Er zal nu eerst een onderzoek komen naar de haalbaarheid van dit model, de inwonersavond is één van de
stappen in dit onderzoek.
Maarten vraagt of de WMO-raad een bepaalde rol kan spelen op de avond van 17 oktober. We komen erop
uit dat de WMO-raad zich zal richten op het stellen van kritische vragen, zodat de discussie kan worden
aangezwengeld.
De presentatie van de avond zal worden toegestuurd.
5. Gegevens Clienttevredenheidsonderzoek 2017/ Adviesaanvraag.
Over de hele linie was de respons op het onderzoek laag. Bij een onderdeel als “sociaal team” is het aantal
reacties te weinig om er een conclusie aan te kunnen verbinden.
De scores zijn beter dan bij de 0-meting in 2016, maar de waardering is op vele onderdelen lager dan het
landelijk gemiddelde. De WMO-raad mist concrete doelstellingen bij de verschillende onderdelen.
Het blijft bij een algemene omschrijving van “verbetering van de dienstverlening”.Ook missen we een
terugblik op de eerdere aandachtspunten zoals bekendheid met cliëntondersteuning, de eigen bijdragen en de
doorlooptijd bij de jeugd.
Birgit zal Janneke nog informatie sturen over de negatieve ervaringen met de hulpmiddelenleverancier.
Janneke probeert om komende week een concept advies op te stellen.
6. Terugkoppelingen.
Netwerk WMO-raden en Reizigerspanel werden door Anneke bezocht.
Er komt bij het netwerk veel informatie aan bod; deze wordt veelal ook doorgestuurd bijv. de presentatie
werkwijze GGD.
Bijeenkomst Geriatrisch Netwerk werd bezocht door Rina, Marja, Mecheline.
Het was een goede bijeenkomst met veel ruimte voor gesprek voor de betrokken partijen.
De inzage in het cliëntendossier was een van de discussiepunten.
Bijeenkomst “Rivierenland kan meer” werd bezocht door Ina en Mecheline. Het ging hier om de
decentralisatie van Zorginkoop. Het was een vrij technische bijeenkomst met veel inbreng van professionals.

7. Plan van Aanpak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Ondersteuning.
Dit stuk is ter kennisgeving aangeboden. De regeling met centrumgemeente Nijmegen gaat aflopen. De
regio’s Rivierenland en Nijmegen moeten nu een nieuw model voor de toekomst ontwikkelen. Opmerkingen
kunnen worden gemeld.
8. Raadskalender.
In de maand november staan enkele belangrijke punten op de agenda;


Verordening WMO en Jeugdzorg / Uitvoeringsplan WMO en Jeugd en /Verordening Chronisch
zieken en Gehandicapten/ Evaluatie Kernpunten, Toegang Sociaal Domein.

Op 23 november is de beeldvormende avond Wmo en Jeugd. Het overleg met N. de Geus wordt daarvóór
gepland.
9. Werving Bestuursleden.
De sollicitatiecommissie doet verslag van haar bevindingen.
Dhr. A. Mauritz zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan de WMO-raad.
Daarnaast zullen we blijven zoeken naar versterking in verband met aanstaande wisselingen.
10. PR en Communicatie.
De gemeente heeft een nieuwe website. De WMO-raad is nu te vinden onder “Inwoners”
Anneke heeft er naar gekeken en heeft er een positieve indruk van.
11. Afscheid Gerrit ter Horst.
Na 8 jaar inzet voor de WMO-raad neemt Gerrit nu afscheid. Er wordt waardering uitgesproken voor de
positieve bijdrage die hij heeft geleverd. Een attentie is dan ook zijn plaats.
12. Rondvraag.
Erik; financiën WMO-raad.
Het budget van de WMO-raad zal dit jaar niet voldoende zijn om de vergoedingen en declaraties te kunnen
voldoen; reden ligt o.a. in de uitbreiding van de raad en ingelaste vergaderingen.
Er wordt afgesproken dat Erik de situatie voorlegt aan M.v Rosmalen.
Als er in november een extravergadering komt, dan laten we de december bijeenkomst vervallen.
Birgit; ondergaat in november een operatie en is dan uit de running.

Aanwezigheid 17 oktober; er zullen waarschijnlijk 4 leden van de raad aanwezig kunnen zijn;
(Mecheline, Janneke, Rina, Marja)
13. Sluiting van de vergadering.

