Vergadering WMO-raad 18-04-2017
Aanwezig; Janneke Talman, Gerrit ter Horst, Marja den Hartog, Ina Koster, Mecheline Doornebal,
Erik Roelofsen, Wim van Olderen,
Nico van de Vliert, Rina Kuenen, Nathalie van Doorn, Birgit van Dijken.
Afwezig. Anneke Akerina ( mkg)
1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2./3 Vaststellen Agenda/ brainstormen WMO en Jeugdbeleid
N. de Geus verzocht om een overleg met de WMO-raad over het beleidsplan
WMO en Jeugd. Vandaag bleek niet mogelijk. Met de aangereikte mogelijkheden wordt gekozen
voor maandag1 mei a.s. om 19.30 uur.
In de gemeenteraad is nog niet inhoudelijk op het plan gereageerd.
Er worden een aantal vragen voor het gesprek geïnventariseerd.
*Wat is er wel/ niet goed gegaan van het beleidsplan 2014?
*de kosten van de jeugdzorg/ geen grip op door verwijzing huisartsen?
* Indicaties jeugdzorg-algemeen?
* Preventie niet goed geregeld
* Bereikbaarheid sociaal team niet op peil
* Communicatie met de gemeente onvoldoende
* Hoe is de samenwerking met scholen?
* Zijn er wachtlijsten?
* 1 plan/ 1 regisseur aanpak komt nog niet van de grond.
* Wat zijn de kwaliteitseisen voor een zorgboerderij?
* Projecten voor wonen met zorg zijn er niet in de gemeente
Janneke zal het oude plan nog doorspitten op aandachtspunten
4. Verslag 17 jan. en 21 februari ( gesprek met de wethouder)
Deze worden zonder wijzigingen vastgesteld
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
a. Burgerparticipatie sociale domein. Ter kennisgeving aangenomen.
b.Overzicht adviesraden. De budgetten blijken nogal uiteen te lopen.
6. Uitnodigingen.
a. 19 april; Schuldhulpverlening; bijeenkomst in de ochtend is niet haalbaar.
b. 20 april Verordening Chronisch en gehandicapten; beeldvormende avond
De eerdere rijksregeling is nu gemeentelijk geworden. Het is mogelijk om in te
spreken. Mecheline, Nathalie en Rina gaan er heen. We zullen aandacht vragen
voor kwetsbare groepen en de eigen bijdragen CAK.
c.11 mei Regio bijeenkomst Jeugdzorg; Ina gaat er heen, evt. ook Rina.
d. 19 mei; Vooraankondiging Passend zelfstandig Wonen. Nico geeft zich op.
7. Terugkoppelingen.
a. 23 maart; Beleidsplan WMO en Jeugd.
Rina doet er verslag van. Men heeft in groepjes gesproken over de thema’s van
Langer thuis wonen/ passende zorg/ veilig opgroeien.

De zaken die als knelpunten werden genoemd nemen we op bij de aandachtspunten voor het
gesprek met N. de Geus.
b. 14 maart. Wonen met zorg. Dit was een provinciale bijeenkomst, die Janneke heeft bijgewoond.
Het was een interessante bijeenkomst met alle wethouders aanwezig.
Uit de cijfers kwam naar voren dat er een sterke vergrijzing aan komt. Het actuele beleid past daar
niet op. De verzorgingshuizen zijn gesloten maar er zijn geen projecten voor wonen met zorg voor
ouderen. Het huidige beleid leidt tot crises in de opvang voor mensen met dementie.
Rina noemt een project van Elim met scheiden van wonen en zorg als positief voorbeeld.
c. Preventieteam.
Deze bijeenkomst is bijgewoond door Janneke, Anneke en Mecheline.
Het ging uit van Welzijn Rivierenstroom, Mozaïek en GGD.
Het was een creatieve bijeenkomst met een actieve inbreng van de welzijnswerkers van de dorpen.
8. Jaarverslag 2016
Inhoudelijk zijn er geen aanmerkingen op het verslag.
Er zijn wel opmerkingen over de opmaak en lay-out, deze zullen worden verwerkt.
.
9. Rooster van aftreden.
Dit jaar zijn Gerrit en Rina aftredend en niet herkiesbaar.
Gerrit blijft tot de zomer. Rina tot eind van het jaar.
Eerder werd afgesproken dat Birgit medio 2018 aftreedt en Anneke eind (december) 2018 om te
voorkomen dat de ervaring te snel verloren gaat.
Rina heeft gezocht naar een opvolger; daarvoor is kandidaat dhr. Evert Oskam, deze beschikt over
veel ervaring en een groot netwerk, ook in het contact met de kerken.
De vrijvallende plek in de vacature commissie zal worden opgevuld door Marja.
→Ina en Marja zullen een gesprek plannen met dhr. Oskam.
Voor de vacature van Gerrit zullen we wellicht een advertentie plaatsen zoals eerder.
10. PR en Communicatie
Er is geen nieuwe informatie. Wel wordt genoemd dat de website er nu goed uitziet en goed
vindbaar is.
11. Vervanging bij afwezigheid; Kwam eerder aan de orde bij afwezigheid Nico.
Is nu niet actueel.

12 Rondvraag
Rina; zij vond bij de dementiemonitor 2016 een heel positief project in Wageningen.
Het gaat om een inloophuis voor mensen met dementie, waar veel aandacht wordt besteed aan
creatieve activiteiten.
Wim; er is een nieuwe verordening van Werkzaak in de maak. Deze werd ter advies voorgelegd aan
de cliëntenraad. Maar men vond dat de gemeenten er eerst over moeten adviseren. Nederbetuwe
participeert alleen in Werkzaak voor de WSW.

Er is geen beeld of Nederbetuwe beter zou aansluiten voor het hele participatiebeleid.
Nico; is er informatie over een zorgcoöperatie?.
Er was geen voortgang, de kruisverenigingen willen er niet aan meedoen.
Birgit; heeft een klacht over de toegankelijkheid van wandelpaden voor gehandicapten.
13. Sluiting van de vergadering

