Vergadering WMO- raad 19-04-2016
aanwezig ; Janneke Talman, Gerrit ter Horst, Marja den Hartog, Ina Koster,
Mecheline Doornebal,Nathalie van Doorn, Anneke Akerina, Erik Roelofsen, Wim van
Olderen,
Nico van de Vliert , Rina Kuenen.
tevens ; wethouder Vincent van Neerbos
sen.beleidsmedewerker WMO Maarten van Rosmalen
afwezig; Birgit van Dijken.
punt 3 van de agenda Gesprek met de wethouder komt eerst aan bod.
Toezicht; Jaarverslag GGD en handreiking Toezicht Regio;
De indruk van de raad is dat het verslag van de GGD erg algemeen is gesteld,
het is hun eerste jaarverslag hierover.
Rina bezocht een bijeenkomst over het toezicht op de Jeugdzorg, de indruk ontstond
dat men zelf nog zoekende is.
Toelichting M v R; Naast het regionaal toezicht is er nu ook een regionaal
Handhavingskader opgesteld voor Rivierenland, zowel voor aanbieders als cliënten.
De aanbieders zijn verantwoordelijk voor meldingen. Zij dienen informatie en advies
te verstrekken aan cliënten en regulier toezicht op de kwaliteit te verzorgen.
Binnenkort komt er een Cliënt-tevredenheids onderzoek.
Wv Olderen vraagt naar een cliëntenraad WMO;
Behalve voor Leerlingenvervoer zijn er geen aparte cliëntenraden voor
WMO-producten.
Voor de participatiewet wordt er samengewerkt met de gemeente Buren.
WvO is lid van de cliëntenraad van Werkzaak, de opvolger van Lander.
De verordening van Werkzaak is aan gemeente Neder-betuwe toegestuurd.
De mede-zeggenschap van de cliënten verloopt via de cliëntenraden van de
aanbieders.
Voor de WMO-raad is het zaak een goed contact met de achterban te onderhouden.
V. Neerbos benadrukt dat de gemeente bereikbaar is voor hulp.
Eigen Bijdragen
Er zijn hierover veel vragen van cliënten, er is veel onduidelijkheid, men wordt te laat
geconfronteerd met mogelijk hoge eigen bijdragen.
Er is een eigen verantwoordelijkheid van cliënten om de preciese eigen bijdrage op
te vragen bij het CAK. Daarvoor moeten inkomen/vermogen-gegevens worden
ingevoerd.
In het Keukentafelgesprek wordt wel in algemene zin informatie gegeven over de
eigen bijdrage.
Er wordt op aangedrongen dat er meer informatie wordt gegeven bij het
keukentafelgesprek.
Ook in de Kernpunten kan de relatie met inkomen beter worden aangegeven.
In de voorlichting van het Kernpunt kan scherper worden aangegeven dat een en
ander afhankelijk is van de draagkracht.
Ook een mogelijk alternatief van de „voorliggende voorziening“ dient aan de orde te
komen.

De wethouder constateert dat lage inkomens soms afzien van voorzieningen
vanwege de eigen bijdragen. Dat is een problematisch verschijnsel. Er is een motie
van de gemeenteraad
waarin wordt aangedrongen om eigen bijdragen voor deze doelgroep te
compenseren of kwijt te schelden.
Het geluid van de WMO-raad zal door Vincent en Maarten worden meegenomen.

Jeugd en Preventiewerk
Er is met instemming vastgesteld dat er een groot bedrag voor Preventie is
vrijgemaakt.
V. Neerbos licht toe dat hij middelen vanuit het Transitie-budget heeft kunnen
gebruiken om
de effecten van de bezuinigingen op welzijnsvoorzieningen op te vangen.
De jongerenwerker wordt nu ingezet samen met de buurtsport-medewerker,
waardoor ontslag kon worden voorkomen.
Het budget is structureel en kan ook worden ingezet voor preventie bij ouderen.
Clientervaringsonderzoek
Aanstaande maandag is er een voorlichtende bijeenkomt over de methode die wordt
gebruikt bij het cliënt-ervaringsonderzoek.
De vragenlijst van VNG is weinig specifiek is het oordeel, de extra vragen van de
gemeente Buren kunnen worden meegenomen.
Ook tips van inwoners,met name voor de Participatie-wet,zijn welkom.
Vanuit de WMO-raad zullen enkele leden aanwezig zijn.
Beschermd Wonen
Hoe ver is men met het ontwikkelen van de regio-visie en hoe is de betrokkenheid?
Op dit moment is Nijmegen de centrum-gemeente voor beschermd wonen.
In het beleidsplan WMO is dit onderdeel nog weinig uitgewerkt.
Er zijn wel veranderingen gaande. Er wordt gedacht aan vormen van Begeleid
wonen die onder de hoede van de gemeenten gaan komen.
Je kunt de vraag stellen of het goed is dat ook in de kleinere gemeenten
voorzieningen komen.
Voor de cliënten is dat wellicht „dichter bij huis“, met meer sociale inbedding.
Op andere plaatsen zoals in den Bosch wordt ervaring opgedaan met nieuwe
tussenvormen.
Basis-mobiliteit / Regio taxi
Het huidige systeem van de regiotaxi vervalt per 1-1-2017
MvRosmalen licht toe dat er vanaf die datum wordt gestart met een proef, waarbij
er een scheiding zal zijn tussen de planning en het vervoer.
Er zal een centrale planner zijn, firma Noot zal de regie-centrale zijn.
Daarbij kunnen dan meerder vervoerders worden ingeschakeld.
De veronderstelling is dat men zo beter in staat zal zijn om ritten te combineren.

Deze stap wordt gezien als een opmaat naar de toekomst waarin volgende stappen
genomen kunnen worden. Zo wordt er gedacht aan een toekomstige integratie van
leerlingenvervoer.
Uitgangspunt is dat het systeem voor iedereen bereikbaar is en dat rekening wordt
gehouden met mogelijkheden en beperkingen.
Op dit moment wordt de aanbesteding voorbereid.
De regio werkt samen met de provincie, vanuit de handreiking van de provincie
zullen de gemeenten hun uitwerking maken.
Lopende contracten zullen worden geïnventariseerd, er zijn een 10-tal gemeentes
die leerlingen vervoer realiseren.
Er is geen haast met de volgende stappen , men realiseert zich dat zaken als
leerlingenvervoer
gevoelig liggen.
Casus J.L.
Bij wijze van uitzondering is deze casus door de WMO-raad in behandeling
genomen.
V. Neerbos licht toe wat zijn inschatting van de situatie is.
De betrokken persoon heeft haar opleiding nog niet afgerond. Dat zal zijn op
02-2017.
Op dat moment kan een jobcoach hulp bieden bij toeleiding naar werk vanuit de
participatie-wet.
Mocht blijken dat er geen passend werk kan worden gevonden, dan is een hogere
opleiding mogelijk die meer kans op werk kan bieden.
Er zal een afspraak komen met de cliënt c.q. de ouders.
Uitgangspunt is te voorkomen dat men tussen wal en schip valt.
Voor de uitvoering van „werk en inkomen" werkt Neder-betuwe samen met Buren.
Maar er is eenzelfde beleid met dezelfde verordeningen als elders.
Als voordeel van de samenwerking wordt gezien dat de uitvoering van het beleid
beter gegarandeerd is.
Tenslotte staat V.Neerbos stil bij het overlijden van Alie Schaap.
De leden van de WMO-raad sluiten zich van harte aan bij de waardering voor haar
jarenlange inzet en betrokkenheid.
2. Agenda
4. Verslag 16 februari; wordt goedgekeurd.
n.a.v het verslag; nieuwe email-adressen.
Bij de meesten werkt het goed, Mecheline is er nog niet uit, zij krijgt wat tips mee.
5. Jaarverslag 2015
Niet iedereen kon het verslag openen;
ico stuurt het verslag in gewijzigde opmaak rond, de opmerkingen van Anneke
zullen worden opgenomen. 
De leden reageren per mail of zij accoord zijn met het verslag. 
Het verslag hoeft inhoudelijk niet meer op de agenda.

6. Ingekomen stukken en Mededelingen.
Vragen inkoop Kortdurend Verblijf
Er is waarschijnlijk sprake van een te laag tarief voor weekendverblijf .
De vraag is of we attent willen zijn op signalen hierover.
Profielbeschrijving Vertrouwenspersoon
Regionale Thema’s
Beide stukken worden ter kennisgeving aangenomen.
7. Werkbezoeken.
Een aantal afspraken zijn gemaakt;
Staande de vergadering vindt nog nadere afstemming plaats.
Van elk werkbezoek zal een kort verslag worden gemaakt.

8. Terugkoppelingen.

Jongerenraad;
R. Verwoert van de Jongerenraad Neder-betuwe vroeg om contact met de
WMO-raad.
Er zijn door hen geen specifieke gesprekspunten genoemd.
Het lijkt goed om in te gaan op de vraag.
een delegatie van de Jongerenraad zal worden uitgenodigd voor de vergadering
op 12 juli.
Netwerk WMO-raden;
Er is een brief binnengekomen van het netwerk met enkele vragen voor de
plaatselijke WMO-raden.
Janneke heeft op dit moment een positieve indruk van het functioneren van het
netwerk.
Een belangrijke rol wordt daarin vervuld door J.Stoffelen van Zorgbelang.
Zij vindt het dan ook belangrijk dat de ondersteuning van Zorgbelang veilig kan
worden gesteld. De huidige subsidie daarvoor stopt in 2017.
Rina vindt het belangrijk dat er ruime aandacht wordt besteed aan de
Basis-mobiliteit,
wat een duidelijk regionaal thema is.
Gerrit wil stoppen met zijn rol als plaatsvervanger voor Janneke.
Vervanging van Janneke als vaste vertegenwoordiger in netwerk zal ad hoc
gebeuren.
Nico beantwoordt de vragen die werden voorgelegd. 
9. Uitnodigingen; er werden geen nieuwe uitnodigingen ontvangen.

10. PR en Communicatie
Anneke zocht vergeefs naar de adviezen Cliënt-ondersteuning en Eigen bijdrage.
Deze werden impliciet gegeven bij het positief advies over de Verordening.
11. Rondvraag.
Wim; kan op 12 juli niet aanwezig zijn i.v.m. vakantie.
Rina; naar aanleiding van de landelijke berichten vraagt zij of in Neder-betuwe het
budget WMO volledig is gebruikt in 2015.
Janneke merkt op dat we nog in een overgangssituatie zitten, er zitten nog veel
nieuwe indicaties aan te komen.
Janneke; zij wijst op het idee van een zorgcooperatie.
Deze werd door V.Neerbos naar voren gebracht via face-book.
Zij vindt het een interessant idee.
12. De vergadering sluit om 21.30 uur.

Volgende vergadering ; dinsdag 12 juli a.s. om 19.30 uur

