Wmo-raad Neder-Betuwe

Verslag vergadering Wmo-raad Neder-Betuwe d.d. 26 juni 2018
Aanwezig: Janneke Talman, Anneke Akerina, Marja den Hartog, Evert Oskam, Erik Roelofsen, Wim van
Olderen, Mecheline Doornebal, Nathalie van Doorn, Ina Koster, Birgit van Dijken, Nico van de Vliert, Rina
Kuenen, Anton Mauritz.
Tevens aanwezig 3 nieuwe kandidaat-raadsleden die zich nog voorstellen.
1.

Opening.

2.

Vaststellen agenda.

Toegevoegd worden: Uitnodiging Zorgbelang en Terugkoppelingen;
Vergaderdata; Doelgroepenbijeenkomst; Taakverdeling; Afscheid.
3.

Verslag 20 maart 2018; wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4.

Verslag Sollicitatiecommissie.

De commissie heeft de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd. Na de grote advertentie in het
gemeenteblad kwamen er veel reacties. Er worden vier kandidaat-raadsleden voorgedragen, waarvan er 3
aanwezig zijn.
Verhinderd is de heer Sprong / Kesteren.
Aanwezig;
Mevrouw Suzanne Wolthaar, psychologe, woonachtig in Kesteren
Mevrouw Willemien van der Meijden, verpleegkundige, woonachtig in Kesteren.
Dhr. Piet Barten, politieambtenaar, woonachtig in Opheusden.
5.

Uitleg WMO-raad.

Janneke geeft uitleg over de taken en de werkwijze ten behoeve van de nieuwe leden.
De WMO-raad is een verplicht medezeggenschapsorgaan van de gemeente. Het doel is om tot een brede
vertegenwoordiging te komen van de inwoners. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies op het brede
beleidsterrein van de WMO. Voor de WMO-raad is deelname van het regionale netwerk WMO-raden
belangrijk, daarin worden beleidszaken vaak voorbereid en informatie gedeeld. Zorgbelang Gelderland
verleent ondersteuning aan het netwerk.
De communicatie met de gemeente is een belangrijk aandachtspunt. De Wmo-raad wil graag tijdig
geraadpleegd worden over beleidsnota’s waarbij advies wordt gevraagd. De WMO-raad streeft naar een
constructieve en ook kritische samenwerking met de gemeente. De wethouder en beleidsmedewerker worden
regelmatig uitgenodigd in de vergadering. De WMO-raad maakt gebruik van het recht op inspreken op de
voorbereidende raadsbijeenkomsten van de gemeente. De raadsleden hebben in 2016 werkbezoeken afgelegd
aan aanbieders in de verschillende sectoren.
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De afzonderlijke taken van de raadsleden worden toegelicht;
Voorzitter; voorbereiden en leiden van de vergadering; opstellen van de agenda; informatie, nota’s vooraf
doornemen; afstemming met wethouder, beleidsmedewerker.
Taakgebied Jeugd ( Mecheline, Nathalie, Ina); Er zijn veel aanbieders op het terrein van de jeugdzorg, wat
het tot een complex werkveld maakt. De bijeenkomsten op het terrein worden bijgewoond. Nathalie is
ervaringsdeskundige als ouder van een kind met een handicap.
Taakgebied Participatie ( Erik, Wim). Erik is penningmeester van de raad, verzorgt declaraties, bewaakt de
begroting en maakt het financieel jaarverslag op. Hij is werkzaam als bewindvoerder, waarbij hij regelmatig
contact heeft met cliënten van de Participatiewet.
Wim is lid van de cliëntenraad van Werkzaak, uitvoerder van de participatiewet, namens de W.S.W-clienten;
hij vertegenwoordigt daar zijn broer. In het veranderingsproces van de WSW moet er veel aandacht worden
gegeven aan een goede belangenbehartiging van deze kwetsbare doelgroep.
Taakgebied Vrijwilligerswerk, Mantelzorg ( Marja en Anneke); Marja heeft daarin haar contacten als excoördinator van een vrijwilligersorganisatie. Anneke heeft naast mantelzorg, haar contacten m.b.t.
vrijwilligerswerk via de Zonnebloem, de SWAN en OTM (Molukse vrijwilligersorganisatie voor senioren).
Taakgebied Ouderen ( Rina) Rina heeft haar contacten via de SWAN en PCOB Echteld.
Taakgebied Gehandicapten ( Anneke, Birgit). Anneke is mantelzorger voor haar zus met een verstandelijke
handicap, vertegenwoordigt de Molukse gemeenschap en is lid van het reizigerspanel van Versis op het
terrein van de basismobiliteit.
Birgit heeft haar deskundigheid op het terrein van mensen met een lichamelijke handicap.
Taakgebied Netwerk WMO-raden ( Evert, Anneke) Evert vertegenwoordigt daarin onze raad na de
verhuizing van Janneke, hij is nog aan het uitvinden “hoe de hazen lopen”. Hij heeft vragen bij de
cliëntondersteuning waarvan cliënten gebruik kunnen maken. Hij vraagt zich af of er veel mensen gebruik
van maken. Dhr. Barten heeft een positieve ervaring met cliëntondersteuning; de mogelijkheid werd
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij de hulpvraag van zijn vader. Evert is ook actief als secretaris
van PCOB in Kesteren.
Taak Sollicitatiecommissie; ( Ina, Marja, Rina en Erik.)het plaatsen van advertenties, voeren van gesprekken
en een voordracht doen voor de raad.
Taak Secretaris; Verslag opmaken van de vergaderingen, het verzorgen van het postvak Secretaris van de
WMO-raad, informatie versturen aan de leden, communicatie voeren en opmaken van het jaarverslag.
Taak PR (Anneke). Anneke doet de pr en het website beheer, is tevens contactpersoon naar Team
Communicatie van de gemeente. De website van de Wmo-raad is gekoppeld aan de website van de
gemeente. Documenten en informatie voor de website en ook aanmaken van nieuwe e-mailaccounts,
inlogcodes e.d. gaan via Anneke. Anneke doet ook de layout voor het jaarverslag.
5.

Businessplan Welgaard; werd toegezonden, ter kennisgeving.

6.

Uitnodigingen.

Bijeenkomst Zorgbelang 20-09 a.s. in Arnhem; dit is een bijeenkomst van de gezamenlijke wmo-raden over
het bereiken van de achterban. Evert zal deze bijeenkomst gaan bijwonen.
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7.

Terugkoppelingen.

Bijeenkomst Financieel Fit Rivierenland; deze werd bijgewoond door Anton.
Het was een goed bezochte bijeenkomst, waar ook wethouder v Dijkhuizen aanwezig was. Er werd gewerkt
aan de hand van een casus en er was inbreng van een ervaringsdeskundige. Nederbetuwe verleent een
bijdrage aan het project.
Kennismaking nieuwe wethouders Wmo en Jeugd: I.v.m. een VNG-conferentie zijn de wethouders op 26
juni verhinderd. Een nieuwe datum wordt gepland..
Bijeenkomst Leerlingenvervoer, deze werd bijgewoond door Evert en Anneke. De presentatie van gemeente
Buren/Versis werd doorgestuurd aan de leden van de raad. Leerlingenvervoer gemeente Tiel met Versis gaat
per aankomend schooljaar (2018/2019) in en Tiel is dan de eerste in Rivierenland. Nederbetuwe zal nog niet
gaan deelnemen aan de inbouw van het leerlingenvervoer in het aanbod van Versis. Bovendien loopt het
huidige contract van Neder-Betuwe voor het leerlingenvervoer tot augustus 2020. Het is een goede vraag om
voor te leggen aan de wethouder. Tevens kennisgemaakt met 2 leden van de cliëntenraad Leerlingenvervoer
Sociaal Domein Neder-Betuwe.
Bijeenkomst Voeding/ Conditie van Ouderen; bijgewoond door Mecheline. Vooral de afname van spierkracht
bij ouderen bij onvoldoende beweging/ voeding kwam daarin naar voren.
Bijeenkomst Trimbos instituut; Ouderen en Alcoholgebruik; bijgewoond door Rina.
De bijeenkomst was vooral gewijd aan Preventie.
Bijeenkomst In koop WMO/Jeugd; bijgewoond door Mecheline.
Bijeenkomst Beeldvormende avond d.d. 13 juni 2018, bijgewoond door Anneke, onderwerpen: Zorg en
volksgezondheid\
a. Jongeren op gezond gewicht. Overgewicht/obesitas is een groot probleem, ook regionaal. Er komt een
JOGG regisseur, werkt zelfstandig..Legt contacten aan met diverse spelers/partners in het veld
(buurtsportcoaches, wijkverpleegkundige, gezondheidsmakelaar etc.). De Jongerenraad heeft van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om in te spreken. Zij heeft haar zorgen geuit en wil graag worden betrokken,
wat door de gemeenteraad zeer wordt gewaardeerd.
b. Wijziging verorderning tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Vereenvoudiging procedure
aanvraag. Huisarts betrekken is belangrijk, is meestal aangewezen persoon om cliënt hierover te informeren.
c. Solidariteit Rivierenland t.a.v. Jeugd en Wmo 2017: sleutelverdeling kosten is naar het aantal inwoners,
ook voor 2018. Tekort wordt betaald uit 3D (budget 3 decentralisaties Wmo, Jeugd en Participatiewet), ook
in andere regio's.
8.

Huishoudelijke Hulp, stand van zaken

De nieuwe nota die werd toegezegd, is nog niet afgerond. De invoering van de nieuwe werkwijze wordt
waarschijnlijk begin/medio 2019. Dit is jammer, omdat cliënten op dit moment niet tevreden zijn.
9.

Voorlopige Taakverdeling.

Voorzitten van de vergadering; Erik.
Secretaris; vergadering notuleren; Mecheline; postvak secretaris; Nathalie.
Ingang voorlopige taakverdeling; per 1 juli a.s. Erik zal Maarten van Rosmalen hierover informeren.
Erik zal ook de nieuwe leden bij Maarten aanmelden.
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.10.

PR en communicatie

– Anneke zal op de website mededeling doen over het afscheid van Janneke, Nico en Birgit. Hun gegevens
zullen worden verwijderd. Anneke zal ook wijzigingen doorvoeren m.b.t. de functies voorzitter en
secretaris. Erik en Nathalie krijgen z.s.m. nieuwe inlogcodes voor de respectievelijke emailaccounts van
voorzitter en secretaris.
– Zoals is verzocht zal Birgit het door haar aangemaakte e-mailaccount wmoraadnederbetuwe@gmail.com
verwijderen
→Anneke zal vragen om de advertentie WMO-raad van de website te halen.
– Nieuwe Wmo-raadsleden krijgen e-mailaccounts op naam met bestandsnaam @wmoraadnederbetuwe.nl.
Aan de nieuwe leden is gevraagd om hun privé e-mail naar Anneke op te sturen voor toezending van de
nodige (inlog)gegevens.
→Aan de nieuwe raadsleden wordt gevraagd zichzelf kort te presenteren voor de informatie op de website.
Zij zullen hun informatie aan Anneke toesturen zodat zij over de email adressen beschikt.
– Mevrouw Wolthaar brengt onder de aandacht om bij doorsturen van informatie gebruik te maken van
“BCC” in verband met de privacybepalingen.
Anneke merkt op dat daarom de Wmo-raadsleden e-mailaccounts op naam hebben met
@wmoraadnederbetuwe.nl.; b.c.c. voor onderlinge contacten met de leden is niet handig, niet werkbaar.
Anneke zal ook bij de gemeente informeren wat betreft de AVG (privacywet) voor de Wmo-raad.
– Het jaarverslag 2017 is aan de leden en aan Maarten van Rosmalen rondgestuurd.
– In april hadden Marja en Anneke een interview met een student bestuurskunde en stagiair bij de gemeente.
In opdracht van de gemeente en ook voor zijn scriptie deed hij onderzoek over ondersteuning en waardering
voor mantelzorgers en vrijwilligers. Het interview werd als prettig ervaren. Wij zijn wel benieuwd wat de
gemeente met het resultaat van het onderzoek gaat doen.
11.

Agendapunten Coalitie programma Nederbetuwe en Doelgroepenavond worden doorgeschoven.

12.

Vergaderdata; Er wordt gekozen voor;:

18 oktober a.s. en
11 december a.s

Voorgesteld wordt om aan het eind van ieder jaar de vergaderdatums voor komend jaar al vast te stellen.
Een vergaderschema met een vaste dag, een vaste week en het aantal vergaderingen per jaar is aan te
bevelen.
13.

Afscheid.

Rina verzorgt het afscheidswoord voor Janneke, Birgit en Nico.
Janneke spreekt haar dankwoord uit. Zij zal het missen, dankt eenieder voor de goede samenwerking en
beveelt aan om door te gaan met een positiefkritische opstelling. Voor de scheidende leden is er een mooie
attentie en voor de afsluiting een hapje en een drankje..
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