Wmo-raad Neder-Betuwe

BERICHT VOORAF: VOLGENDE VERGADERING IS OP 11 december 2018 OM
19.30UUR, GEMEENTEHUIS OPHEUSDEN
Notulen WMO-raad Neder-Betuwe donderdag 18 oktober 2018
Aanwezig: Anneke Akerina, Piet Barten, Nathalie Gerritsen, Marja den Hartog, Rina
Kuenen, Ina Koster, Anton Mauritz, Willemien van der Meijden, Wim van Olderen, Evert
Oskam, Erik Roelofsen, Edo Sprong en Mecheline Doornebal
Afwezig:1. Foto’s maken voor de website
Er worden foto’s gemaakt van de WMO-raadsleden voor de website. Daarnaast is er
informeel kennis met elkaar gemaakt.
2. Opening
De waarnemend voorzitter van deze avond opent de vergadering en heet iedereen
welkom. Edo Sprong wordt voorgesteld en welkom geheten als lid van de WMO-raad.
3. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld. Agendapunt 6, 9d en 9e worden toegevoegd.
4. Kennismaking ronde
Edo Sprong is een nieuw lid van de WMO-raad. De leden van de WMO-raad en Ede
stellen zich aan elkaar voor.
5. Gesprek met Maarten van Rosmalen
Het gesprek met Maarten van Rosmalen (Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein gem.
Neder-Betuwe) kan wegens omstandigheden niet doorgaan. In december zal Maarten
wel aanwezig zijn.
6. Mededelingen
Suzanne Wolthaar trekt zich terug als lid van de WMO-raad.
7. Verslag 26 juni 2018
Anneke heeft aanvullingen gemaakt op het verslag, zij heeft dit 09-10-2018 naar alle
WMO raadleden gestuurd.
Anton heeft een vraag over de doelgroepenavond, agendapunt 9. Deze avond zal
t.z.t. op de agenda gezet worden om te worden voorbereid.
Het verslag zal aangepast worden door Anneke.
8. Ingekomen stukken
De gemeente vraagt de WMO-raad advies over Neder-Betuwe Cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugd 2018 (over 2017).
De WMO-raad zal een advies uitbrengen over de cliënt-ervaringsonderzoeken WMO
en Jeugd 2018.
Aandachtspunten voor het advies:
- Bekendheid van de kernpunten en onafhankelijke cliënt-ondersteuner
- Weg naar het Kernpunt is nog lastig
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Oplossing zoeken vanuit Kernpunt loopt niet altijd prettig
Percentage ouders dat aangeeft nooit of soms snel geholpen te zijn
Respondenten aantal is niet groot, van jeugd zeer laag aantal respondenten. Is de
uitslag van het onderzoek nu reëel. Hoe kan de gemeente dit een volgende keer
verbeteren.
De WMO raad is positief over het directe contact van het kernpunt (telefonisch)
Meer bekendheid geven aan dit directe contact
Huis aan huis kaart met informatie over Kernpunt
Openheid over zorgaanbieder

Erik zal een advies schrijven en dit delen met de leden van de WMO-raad. Voor
maandag 29 oktober reageren op dit advies.
Anneke wil nog even aandacht voor de mail van 31 augustus van GGD Gelderland
Zuid. Er is een meldpunt geopend voor mensen met verward gedrag.
9. Uitnodigingen
Er zijn drie uitnodigingen:
a. Netwerk Adviesraden volgend overleg: donderdag 8 november en vrijdag
14 dec. van 13.30 – 16.00 uur. (mail van 30-08-2018)
Evert en Anneke zullen naar beide bijeenkomsten gaan.
Agendapunt voor de volgende vergadering: is het zinvol om naar deze
bijeenkomsten te blijven gaan?
b. Scholing Sociaal Domein, 27 oktober, 10 en 24 november (mail van 10-092018)
Evert en Edo zullen daar naar toe gaan.
c. Bijeenkomst Netwerk Geriatrie Neder-Betuwe, di. 30 okt. 2018 Dodewaard
aanvang 16.30 uur (mail van 10-09-2018)
Marja, Rina, Edo en Mecheline zullen hier naar toe gaan.
d. Week van mantelzorg: Er zijn verschillende bijeenkomsten gepand.
Anneke gaat naar de bijeenkomst van 5 november en 6 november.
e. Netwerkbijeenkomst Help, waar is de huisarts(enpraktijk) woensdag 21
november van 18.00 tot 20.00 in de Agnietenhof in Tiel
Marja zal hier naar toe.
10.Terugkoppelingen
a. Bijeenkomst Huishoudelijke hulp 9 juli 2018 (Anton)
Daar is de start gemaakt hoe je kunt komen tot een vergoedingensysteem. Bij
de bijeenkomst van agendapunt 10b is dit verder uitgewerkt.
b. Bijeenkomst III HBH (Passend Beleid Hulp) regio rivierenland 04 sep. 2018
(Anton en Anneke)
De WMO-raad is betrokken geweest. Het kwam professioneel over.
Het eindrapport zou eind september/begin oktober gereed zijn en verstuurd
worden. Is uitgesteld in afwachting van een uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep op 10-12-2018.
c. Bijeenkomst NWR 6 sep. 2018 (Anneke Evert)
Het Netwerk is officieel een stichting geworden, 2 juli 2018 ingeschreven bij
de KvK als Stichting Netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland. Het
netwerk is opgericht omdat de regio samenwerkt en een DVO heeft opgericht.
En ter stimulering van burgerparticipatie ontvangt Zorgbelang (Joke
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Stoffelen) subsidie van VWS voor een periode van 1 jaar m.i.v. augustus
2018.
Agendapunt voor de volgende vergadering.
d. Bijeenkomst Reizigerspanel 18 sep. 2018 (Anneke)
Wat voor Anneke nu belangrijk is: Je krijgt een statistiek met informatie over
de Neder-Betuwe. In het eerste half jaar is er geen gebruik gemaakt van
sociale begeleiding. Anneke denkt dat de Neder-Betuwe dit dan ook niet
aanbiedt aan de inwoners. Agendapunt bij bespreking met wethouders en
Maarten van Rosmalen
e. Bijeenkomst Zorgbelang van 20 sep. 2018 te Arnhem
Hier is niemand naar toe geweest.
11.Verkiezing secretaris
Nathalie heeft afgelopen periode waargenomen als secretaris. Zij stopt hier mee. De
vacature commissie is heeft afgelopen periode naar een oplossing gezocht. Piet zal de
functie van secretaris gaan vervullen.
12.PR en communicatie
AVG (privacywet) publicatie, NAW gegevens (secretaris) website
 Het secretariaat blijft voorlopig alleen via e-mail bereikbaar.
 Anneke vindt dat de Wmo-raad voor iedereen, dus ook voor ouderen en mensen
die geen internet hebben, bereikbaar moet zijn. Stel het volgende voor: een eigen
mobieltoestel/nummer met internet voor de Wmo-raad. Brieven kunnen naar een
postbus(van b.v. de gemeente) gestuurd worden.
– Anton doet een voorstel om alleen het email adres van de WMO raad te publiceren
- Piet zal nadenken wat er wel/niet openbaar gemaakt mag worden op de site van
de WMO-raad
- Piet zal t.z.t. de inlogcode veranderen van het emailadres van het secretariaat van
de WMO raad
- Privacy blijft een actueel punt voor de WMO raad
Email adressen
Anneke zal een email adres voor Willemien en Edo verzorgen.
Van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein
Anneke merkt op dat het “sociaal domein” een begrip is geworden. Het
aandachtsgebied van de Wmo-raad is naast de Wmo uitgebreid met de Jeugd- en
Participatiewet, de basismobiliteit, oftewel items in het sociale domein. We moeten
daarom (vooruit) denken aan een passende en dus een nieuwe naam voor de Wmoraad.
Toelichting: “Sociaal domein” in onze naam geeft ons meer ruimte om altijd
betrokken te zijn/blijven bij tal van onderwerpen in het sociale domein. Een
naamsverandering is daarom essentieel. Voorstel: een werkgroep instellen.
13.Rondvraag
- Edo heeft, afgelopen periode, weinig mails ontvangen van de WMO raad. Piet zal
het emailadres van Edo toevoegen aan de mailinglijst.
- Anneke vraagt of Edo en Piet een stukje willen schrijven om zich voor te stellen.
Dit zal dan op de site geplaatst worden. Edo en Piet zullen dit doen.
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Anneke is eind 2018 aftredend, maar wil graag nog een jaar zitting nemen. Erik
zal uitzoeken of dit mogelijk is. De volgende vergadering zal hier op terug
gekomen worden.
Piet vraagt zich af hoe het is ontstaan dat de leden van de WMO raad een
aandachtspunt hebben. Erik geeft hier uitleg over.
Ina heeft een ledenlijst met NAW van alle WMO raadsleden. We maken de lijst upto-date.
Erik maakt het rooster van aftreden kloppend.
Erik geeft legt aan Edo de presentielijst uit.

14. Sluiting
Erik dankt iedereen voor zijn inbreng. Om 21.50 wordt de vergadering gesloten.
Takenlijst
Wat
1.
Doelgroepenavond op een
volgende agenda plannen
2.
Verslag 26 juni 2018 aanpassen
3.
Advies schrijven cliëntervaringsonderzoeken WMO en
Jeugd 2018 voor de gemeente
4.
Reageren op advies
5.
Bijeenkomst NWR op volgende
agenda zetten
6.
Verlenging zitting WMO raad
Anneke op volgende agenda zetten
7.
Uitzoeken of het mogelijk is dat
Anneke nog een jaar WMO raadslid
kan blijven
8.
NAW WMO raadsleden kloppend
maken
9.
Rooster van aftreden kloppend
maken

Wie
Secretaris
Anneke
Erik

Wanneer
Volgens planning met de
voorzitter
Zo snel als mogelijk
Binnen één week

Leden WMO
Secretaris

Voor 29 oktober
Volgende agenda

Secretaris

Volgende agenda

Erik

Voor volgende
vergadering

Mecheline

Binnen twee weken

Erik

Zo snel mogelijk

