Vergadering WMO- raad 01-11-2016
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.
2. Vaststellen Agenda;
Toegevoegd worden; Basismobiliteit en Vergaderdata 2017
3. Verslag van 12 juli
De opmerkingen van Anneke worden verwerkt.
Verder geen wijzigingen.
N.a.v.
De lijst van verenigingen werd niet toegestuurd.
Mevr. v Brakel werkt niet meer bij gemeente Neder-betuwe.
4. Mededelingen/Ingekomen stukken.
* Vertrek van wethouder van Neerbos.
Na politieke druk is hij afgetreden. Er was een goede samenwerking met de WMO-raad. Als blijk
van waardering zal Ina een kleine attentie bij hem bezorgen.
* Nieuwe website adviesraden; ter kennisgeving.
* Huisartsen
Zij waren uitgenodigd voor de vergadering. Aan Mecheline liet men weten niet aan te schuiven; De
coöperatieve huisartsenvereniging heeft geen contactpersoon meer in Neder-betuwe. Er is weinig
contact; De POH GGZ liet weten dat er een goed contact is met het Kernpunt in Ochten.
We vinden het jammer, omdat er toch wel punten van kritiek leven bij de huisartsen.
Mecheline zal informeel navraag doen.
* Vrijwilligers; Onderzoek met de titel “ Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?”
Dit is een uitvoerig stuk van de universiteit van Amsterdam.
Inhoudelijk is het zinnig en leerzaam; Het doet recht aan de vrijwilligers en het legt een goede
balans tussen vrijwilligers en professionals die erbij nodig zijn.
Het geeft een goede nuance aan en benoemt de beperkingen.
We willen het stuk zeker op de plank houden voor toekomstige bespreking met de gemeente.
5. Uitnodigingen
* Themabijeenkomst 17-11 a.s.
Ina zal deze bezoeken, evt. samen met Marja.
* Bijeenkomst Basismobiliteit 24-11 a.s.
Hier gaat Anneke naar toe, evt. samen met Nathalie
6.Terugkoppelingen
* Inspraakavond Welzijnsnota 31-08
Het geluid van de WMO-raad is daar ingebracht door Janneke.
Er is nog geen terugkoppeling geweest over aanpassingen.
 Ook is er nog geen verslag van de avond.
* PGB-bijeenkomst Buren 12-10
Deze werd bezocht door Rina en Anneke.
Het was een goede informatieve bijeenkomst m.n. door de inbreng van Per Saldo.

De cijfers van Neder-betuwe zou Rina graag willen weten.
Deze zijn (deels) ook via het client-ervaringsondezoek te achterhalen.
De afhandeling van PGB’s zal overgaan naar de zorgverzekeraars.
7. Client-ervaringsonderzoek.
De bespreking werd bijgewoond door Richard van de Jeugdraad en Nico.
Vanuit de WMO-raad is aandacht gevraagd voor de eigen bijdragen.
Bij de jeugdhulp zijn cliënten vooral minder tevreden over de wachttijden die flink kunnen oplopen.
Cliënten zijn het minst tevreden over de huishoudelijke hulp. Dit verbaast niet omdat veel cliënten
daar uren moesten inleveren.
De aanbevelingen in de raadsbrief zijn positief, maar ook weinig concreet geformuleerd.
Aan mevr. Werinussa zullen onze aandachtspunten worden gemeld.
 Aandachtspunten zijn positief, maar doelen scherper formuleren, onderzoek gebruiken als 0meting.
 wachttijd Jeugdhulp als speerpunt
→Nico zal dit op zich nemen
8. Ongevraagd Advies Huishoudelijke Hulp
Na rechterlijke uitspraken moeten gemeenten hun beleid aanpassen.
Zij moeten nu maatwerk leveren en kunnen zich niet beperken tot een resultaatverplichting.
Het Netwerk WMO-raden heeft hiervoor een advies opgesteld.
We willen dit advies graag overnemen.
→Janneke brengt het onder de aandacht bij M. v Rosmalen
9. Ongevraagd Advies Burgerbetrokkenheid.
Dit is ook een advies van het netwerk.
Het is een pleidooi voor het betrekken en participeren van doelgroepen bij beleidsplannen.
→Eveneens naar M. v Rosmalen
10.Werkbezoeken
Veel van de geplande werkbezoeken zijn nu afgelegd.
De verslagen van de werkbezoeken zijn naar elkaar toegestuurd.
Ze worden nog langsgelopen voor de aandachtspunten.
* Kernpunt;
De cijfers maken het werk wat ze doen inzichtelijk,
Termijn voor het inzetten van hulp wordt niet altijd gehaald.
*WMO-MEE
In dit verslag zitten een aantal kritische punten zoals de samenwerking met de huisartsen over
integrale vroeghulp.
Janneke ziet er redenen in om het t.z.t. met de (nieuwe) wethouder bespreken
* Werkzaak
Neder-betuwe participeert alleen in de sociale werkplaats, andere onderdelen doen zij met Buren. Er
zijn grote achterstanden met de elektronische dossiers.
*PCOB
De huishoudelijke hulp sprong eruit, waar kun je terecht, hoe snel wordt het geleverd?
Er was een vraag naar de vrijwillige ouderenadviseur in de gemeente.
*’sHeerenLoo
Het kwam over als een professionele organisatie met veel vormen van hulp en begeleiding. Vanuit
Neder-betuwe duurt het lang voordat een indicatie wordt
afgegeven.
*Entrea

Zij blijken geen contract te hebben met Neder-betuwe, hoewel zij 60 cliënten uit onze gemeente
begeleiden. Hoe dat kan is moeilijk te verklaren.
De algemene indruk is dat de werkbezoeken heel nuttig zijn en dat de organisaties het bezoek uit de
WMO-raad op prijs stellen.
Acties
Werkbezoeken zeker herhalen.
Ook de huisartsen weer polsen ( →Janneke, Ina)
Voor de volgende keer Maarten van Rosmalen uitnodigen.
→Ina brengt een casus in over de wet langdurige zorg.

11. PR en Communicatie
→Anneke zal navraag doen over het aantal bezoekers van de site.
12. Vergaderdata 2017
Op dit moment wordt alleen de eerstkomende datum in januari afgesproken;
Dit wordt; 17 januari a.s. 19.30 uur.
M v Rosmalen wordt gevraagd de ruimte te reserveren (→Nico)
De planning voor de rest van het jaar wordt dan gemaakt.
13 Rondvraag
Rina; zou inzicht willen hebben hoeveel mensen bezwaar en beroep aantekenen tegen de
beschikking van de gemeente.
Het is niet meteen duidelijk hoe die te verkrijgen is.
Marja; vraagt naar de Jongerenraad;
We nodigen hen uit aan de hand van de te bespreken agendapunten.
Het is niet duidelijk of de gemeente een formele jongerenraad wenst.
Nico;
Werd benaderd voor het Mantelzorgcompliment.
De Wmo-raad heeft daarover al eerder advies gegeven.
In januari is hij afwezig; Ina zal hem als notulist vervangen.
14. Sluiting van de vergadering

