Wmo-raad Neder-Betuwe

Verslag wmo-raad vergadering 19 februari 2019

Aanwezig: Edo Sprong, Erik Roelofsen, Rina Kuenen, Marja de Hartog, Willemien van der MeijdenKerkhoff, Wim van Olderen,Evert Oskam, Mechelien Doornebal, Ina Koster, Anton Mauritz en Piet
Barten.
Afwezig met kennisgeving :Nathalie Gerritsen.
Gast: Maarten van Rosmalen (beleidsmedewerker gemeente Neder-Betuwe.
1. Opening. Erik Roelofsen opent als scheidend, waarnemend, voorzitter de vergadering en heet
een ieder welkom met in het bijzonder Maarten van Rosmalen. Erik vat zijn periode van
waarnemend voorzitter als een roerige periode samen. Hij duidt op de diverse wisselingen
qua bezetting van de wmo-raad. In het bijzonder duidt hij de situatie rond scheidend lid
Anneke Akkerina. Gelukkig is er een goed afsluitend gesprek geweest met de wethouder en
Maarten van Rosmalen. Uiteindelijk heeft ze ook nog een afscheidspresentje geaccepteerd.
Maarten schetst in het kort het verloop van het gesprek. Uit het gesprek is voortgekomen dat
de er bij een volgende vacature, indien er kandidatuur is, moet worden gestreefd naar een
Molukse vertegenwoordiger van de gemeenschap binnen de gemeente.
Erik draagt symbolisch het voorzitterschap over aan Edo Sprong, zonder voorzittershamer
maar hij “hamert” erop dat het van groot belang is dat de voorzitter kan functioneren bij
vertrouwen van de leden van de vergadering en omgekeerd.
Edo neemt het voorzitterschap over en bedankt Erik voor zijn waarneming. In het bijzonder wil
Edo vermelden dat Erik de casus Anneke op een zeer professionele manier heeft behandeld.
De vergadering beaamt dit.
Soms gebeuren dingen niet zomaar. Evert Oskam en Edo Sprong hebben een cursus
bijgewoond in Boven Leeuwen van Stichting Adviesraden Sociaal Domein. Heel opvallend
was het volgens Edo dat alleen hij en Evert een wmo-raad vertegenwoordigden. Vervolgens
kwam Maarten van Rosmalen via de mail met een aandachtsvestiging op trainingsdagen voor
adviesraden die lid zijn van de Koepel Adviesraden.
Edo is tijdens het inlezen tot de conclusie gekomen dat ook wij als wmo-raad de transitie
moeten maken. Vervolgens geeft Edo het woord aan Maarten van Rosmalen.
2. Maarten dankt te zijn uitgenodigd en wijst erop dat al in 2015 een transitie traject in de
gemeente Neder-Betuwe is ingezet. Het was de bedoeling om te komen tot een Adviesraad
Sociaal Domein. Om een of andere reden is dat destijds niet van de grond gekomen. Maarten
is enthousiast om nu door te pakken en hij stelt voor om per 1 januari 2020 de transitie te
hebben gemaakt. Hij stelt voor om een nieuw huishoudelijk reglement en verordening op te
stellen. Verder stelt hij voor om een werkgroep samen te stellen uit de wmo-raad die met de
transitie aan de slag gaan. Maarten biedt aan om hierbij aan te sluiten. Hij adviseert met het
oog op de “drukke” tijd, die voor ons ligt een begroting voor 2019 op te stellen waarbij de
transitie wordt meegenomen.
Evert Oskam vraagt aan Maarten hoe een en ander zich verhoudt tot de jeugdwet. Maarten
ziet geen probleem. In de jeugdwet wordt gesproken over cliëntenraad, dat zijn wij niet! Er is
geen beletsel om te transigeren.
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Edo Sprong stelt de vraag inzake de benoeming van leden van de wmo-raad door B&W.
Volgens Maarten is dat met de tijd wat versloft maar kan zeker weer opgepakt worden als
daar prijs op wordt gesteld. De vergadering is voor.
Voorts stelt Edo de vraag waar het budget van de wmo-raad voor bedoeld is. Ten eerste gaan
we daar volgens Maarten zelf over. Volgens hem is de huidige begroting gesteld op ongeveer
6500 euro op jaarbasis. Ooit is vastgesteld dat alle leden van commissies per vergadering een
vergoeding krijgen. Als er meer wordt vergaderd, zal dit zwaarder drukken op het budget.
Hierom is zelfs in het verleden de frequentie van de vergaderingen naar beneden bijgesteld.
Juist hierom adviseert Maarten om op korte termijn een begroting in te dienen voor 2019.
Maarten deelt mee dat er binnen de begroting van de WMO intern heen en weer kan worden
geschoven, zonder dat dit grote problemen oplevert.
Opgemerkt wordt tenslotte dat we een adviesraad zullen zijn en geen cliëntenraad.
3. Vaststellen agenda.
Er wordt besloten om het huidige huishoudelijk reglement NIET te updaten maar toe te werken
naar een nieuw reglement.
4. Notulen vergadering 11 december 2018:
Ad 3 Wethouder Keuken komt 2 maal. In voor- en najaar.
Ad8e De stukken van de door Edo en Evert bijgewoonde cursus worden doorgestuurd aan de
leden door Edo.
5. De voorzitter heeft geen speciale mededelingen. Hij wil wel kwijt dat hij de persoonlijke
gesprekken met de leden van de vergadering aan de “ keukentafel” als plezierig en leerzaam
heeft ervaren.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Anneke heeft de benodigde gegevens aan Piet per mail verstrekt.
b. Edo en Evert gaan 23 maart naar een training in Dordrecht. Er is gereserveerd.
c. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Duidelijk.
d. De aanbesteding die hier bedoeld wordt, is speciaal vervoer en eventueel met
begeleiding.
e. Wordt geregeld door Erik.
f. Is besproken
g. Geen bijzonderheden
h. Anton en Piet wisselen het bezoek af ( 4/4, 4/7 en 31/10 Anton 16/5, 12/9 en 12/12 Piet)
met vaste bezoeker Evert Oskam.
7. a. Niet bezocht
b. Rina doet verslag van de bijeenkomst die ze samen met Edo heeft bezocht. Communicatie
(betrekken ouders) en beweging waren belangrijke items. Edo blijft dit volgen.
8. a. Is al eerder besproken.
b. nvt
9. Vaststellen vergaderrooster 2019. Voorlopig alleen de voor- en najaarsvergadering in verband
met de transititieperikelen.
21 mei en 15 oktober aanvang 19.30 uur met beide wethouders
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16 april om 19.30 vergadering speerpunt transitie.
10. De invoer van actielijst wordt geaccordeerd.
11. Geen vragen in rondvraag
12. In het leven roepen werkgroep transitie wmo-raad. In de werkgroep nemen zitting:
Edo Sprong, Anton Mauritz, Ine Koster, Evert Oskam en Piet Barten. Namens de gemeente
zal Maarten van Rosmalen de werkgroep versterken. De eerste twee overleggen zijn
ingepland op 11 maart en 8 april aanvang 14.30 uur. Maarten zorgt voor ruimte in
gemeentehuis.
Wegens tijd over:
13. Geen aanpassing HH reglement (eerder genoemd)
14. Onder dankzegging voor inspanning wordt jaarverslag van 2018 goedgekeurd. Erik gaat aan
de slag met begroting 2019.
15. Iets voor 21.30 wordt de vergadering gesloten door voorzitter met dank voor ieders inbreng.

