Extra Vergadering WMO-raad 01-05-2017
Aanwezig; Janneke Talman, Gerrit ter Horst, Marja den Hartog, Ina Koster, Mecheline Doornebal,
Wim van Olderen, Anneke Akerina, Nico van de Vliert, Rina Kuenen, Nathalie van Doorn, tevens
Evert Oskam, intredend lid van de WMo-raad.
Namens de gemeente; Nicolien de Geus, Maarten van Rosmalen, beleidsmedewerkers Sociale
Pijler.
Afwezig, Erik Roelofsen; Birgit van Dijken.
1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Dhr. Oskam wordt geïntroduceerd. Hij is ervaren in het vrijwilligerswerk, vooral in Kesteren, was
eerder lid van de WMO-raad.
2.De vergadering staat in het teken van de concept beleidsnota WMO en Jeugd.
N. de Geus verspreidde stukken via de mail en heeft ook uitgeprinte versies.
Zij geeft eerst toelichting.
Het eerdere plan is in 2015 opgesteld voor een periode van 2 jaar.
De insteek nu is “hoe kan het beter, waar lopen we tegen aan?”
Daarvoor wordt een brede input gezocht naast de formele inspraakronde.
Er komt in mei ook een informerende bespreking met de raadsleden.
In juni komt de formele inspraak.
Gemeente Nederbetuwe zoekt voor het beleid aansluiting bij de 9 andere gemeenten van
Rivierenland; samen doen wat kan, ook ruimte voor eigen keuzes.
Er zijn een 3-tal speerpunten; Langer zelfstandig thuis wonen, Passende ondersteuning en Veilig
opgroeien.
De nota is opgesteld via sterktezwakte analyses.
De vragen van de WMO-raad worden doorgenomen.
* Wat is er wel/niet goed gegaan van het oude plan?
Het invoeren van de nieuwe taken heeft veel energie gekost, het meten van de resultaten via de
prestatie-indicatoren is niet gerealiseerd. De raad wordt wel over de voortgang geïnformeerd.
→Deze informatie zal NdG ook aan de WMO-raad sturen.
*Hoe verlopen de kosten van de jeugdzorg en hoe is de samenwerking met de huisartsen daarin?
De kosten van de jeugdzorg zijn in de nota opgenomen.
70% van de verwijzingen verloopt via de huisartsen, die daarin autonoom zijn.
Een goede ontwikkeling in den lande is de aanstelling van een POH-Jeugd, daar worden goede
resultaten mee geboekt.
Ook wordt gezocht naar een opbouw van de samenwerking met de huisartsen zoals in het
Geriatrisch Netwerk.
In de nieuwe website is de sociale kaart opgenomen als hulpmiddel voor verwijzingen.
*Voldoende aandacht voor Preventie?
Er wordt gesproken over Bewegen voor Ouderen als belangrijke activiteit.
Dit zou meer kunnen is de indruk.
Gesprekken met de ouderenadviseur vinden plaats voor inwoners vanaf 75 jaar.
Er is wel een algemeen streven om preventie vroeg en breed in te zetten, maar daarvoor zijn ook
investeringen nodig.
*Bereikbaarheid Sociaal Team onvoldoende?
Vanuit de beeldvormende avond kwam het beeld van onvoldoende communicatie en ook
bereikbaarheid.
Een evaluatie van de kernpunten is gaande, de resultaten komen in het najaar.

In het algemeen worden de wettelijke doorlooptijden voor hulp aangehouden.
Er is een uitbreiding geweest voor de wachttijd keukentafelgesprekken.
De vraag neemt nog steeds toe.
*Samenwerking met de scholen.
Deze is in de nota opgenomen.
* Zijn er wachtlijsten, vooral voor Jeugdzorg?
In het algemeen zijn de wachttijden binnen de normen.
De inkoop doet men samen met de gemeenten van Rivierenland.
Het aanbod voor specifieke producten is soms klein, waardoor wachttijden ontstaan.
Het is moeilijk dit te sturen voor gemeenten. Daarvoor zijn ook landelijke regelingen nodig.
* 1 plan /1 regisseur- aanpak niet gerealiseerd?
Vanuit het kernteam verloopt dit goed, met doorverwijzingen vanuit het sociaal team is dit lastiger.
Het is wel een aandachtspunt, bijv. bij een 2e hulpvraag.
*Discrepantie tussen WMO en WLZ?
Voor langdurige ondersteuning wijzen gemeente en zorgverzekeraar soms naar elkaar. Dit is vooral
lastig voor de ouders van kinderen met een handicap.
*Is er controle op de kwaliteitseisen?
De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de contracten als bindende voorwaarde.
Het toezicht op de uitvoering ligt bij de GGD en landelijk.
Nederbetuwe heeft te maken met 190 aanbieders, dat is teveel voor een regelmatige controle. Het
uitgangspunt van de keuzevrijheid voor cliënten wordt in 2017 geëvalueerd. In 2019 is er een
nieuwe inkoopprocedure.
* Projecten voor Wonen met Zorg?
Er ligt een prioriteit bij langer zelfstandig wonen, maar in Nederbetuwe is er geen aanbod voor
seniorenwoningen. De Wmo-raad vindt dit zorgelijk, ook gelet op de verdergaande vergrijzing.
Het is wel opgenomen in de nota maar het moet een hogere prioriteit gaan krijgen, temeer daar
woningbouw projecten een lange adem vereisen.
Met de woningbouwvereniging is gesproken over “maximaal aanpasbaar wonen”
De invloed van de gemeente op de woningbouwvereniging neemt slechts geleidelijk toe, er is meer
overleg bij het ontwikkelen van nieuwe plannen.
Het voorliggende concept wordt volgende week als discussiestuk in de raad voorgelegd, daarna ter
besluitvorming.
De inspraakronde loopt tot 13 juni.
→NdGeus stuurt informatie over het traject naar ons toe.
3. Rondvragen voor NdGeus/MvRosmalen.
* Basismobiliteit; Anneke vraagt naar de mogelijkheden voor sociale begeleiding naast begeleiding
op medische indicatie.
MvR bevestigt dat hiervoor een regeling is.
Aanbevolen wordt dit ook op de website te melden.
*Vrijwilligers; Janneke vraagt of het gelukt is meer vrijwilligers te werven.
Concrete gegevens zijn er nu niet; deze zijn beschikbaar bij Rivierstroom.
Er is wel een trend dat vrijwilligers voorkeur hebben voor praktische, meer kortdurende activiteiten.
De resultaten van het opbouwwerk (opstarten activiteiten, initiatieven ondersteunen)
zijn ook niet helder. De inzet van de opbouwwerkers wordt wel geprezen.
* Wim vraagt naar de Verordening Chronisch Zieken en Gehandicapten;
De beeldvormende avond werd bezocht; Op 11 mei wordt een besluit genomen over de
aanpassingen in de regeling en de bedragen.
Dit betreft o.a. het norminkomen en de jaarlijkse tegemoetkoming.
De uitvoeringskosten voor inkomensonderzoek worden als hoog beoordeeld.

Ze zijn wel volgens de vastgestelde normen.
Wel wordt geprobeerd om meer uit te gaan van de al bekende gegevens zoals bijv. de
belastingdienst dat doet.
4. Verslag 18-04.
Het verslag wordt vastgesteld.
Er komt een aanpassing in het rooster van aftreden; Birgit en Anneke ruilen om.

5.Sluiting van de vergadering

