VERSLAG VERGADERING WMO-RAAD 17-01-2017

Aanwezig: Janneke Talman, Gerrit Terhorst, Marja den Hartog, Mecheline Doornebal, Anneke
Akerina, Erik Roelofsen, Wim van Olderen, Rina Kuenen Nathalie van Doorn, Birgit van Dijken en Ina
Koster.

Afwezig: Nico van de Vliert

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda.
Bij agendapunt 6 wordt Symposium basismobiliteit toegevoegd C

3. Verslag 1 november 2016.
Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken en mededelingen.
A. Raadsinformatiebrief beleidsplan WMO en jeugd.
Regionaal. Hopen dat we hier nu eerder bij betrokken worden.
B. Verslag portefeuillehouders overleg.
Geen bijzonderheden.
C. Afrekening WMO en Jeugd 2015
Geen bijzonderheden.
D. Annulering zorg coöperatie.
Diverse partijen hebben afgehaakt. Jammer.
E. Beschikking jeugdhulp.
Dit onderwerp doorschuiven naar volgende vergadering met Wethouder of Maarten.

F. Afscheid Vincent.
De afscheidsreceptie is door 5 leden van de WMO raad bezocht.

5. Uitnodigingen.
A. Geriatrisch netwerk. 7 februari
Janneke en Rina gaan deze bijeenkomst bezoeken.
B. Werkconferentie G.G.Z.
Gerrit gaat deze bezoeken. Birgit kijkt of zij ook aanwezig kan zijn. Ina zal Nico nog even benaderen of
hij ook kan gaan.

6. Terugkoppelingen.
A. Verslag themabijeenkomst 17 november.
Rina vond deze avond positief. Vooral de presentatie van de Gemeente Bladel. Hoe zij
dementvriendelijke gemeente zijn geworden.
Ina vond deze avond interessant maar wel erg op andere gemeenten gericht.
B. Cliënt ervaringsonderzoek.
Niemand is in de gelegenheid geweest deze bijeenkomst te bezoeken.
C. Symposium Basismobiliteit.
Hoe gaat het in Rivierenland? 1e stap WMO klanten blijven gewoon vergoed worden.
Anneke heeft plaatsgenomen in het reizigerspanel zo blijven we op de hoogte.

7. Ongevraagd advies.
A. Eigen bijdrage.
Door de WMO raad is al eerder een advies over de eigenbijdrage gedaan. Het is nog niet duidelijk
wat er onder valt. Iedereen gaat akkoord met het advies.
B. Basismobiliteit.
Blijven het volgen. Het is moeilijk om er nu al wat van te vinden.

8. Stand van zaken welzijns- en subsidiebeleid.
Stond niet op de agenda van de Raadsvergadering van 8 december. Er is een reactie vanuit de
gemeente gekomen. Dit agendapunt maken op de volgende vergadering met de wethouder.

9. Reactie op advies cliënt ervaringsonderzoek.
Alles is overgenomen. Dat is fijn.

10. Experiment participatiewet.
Moeten we dit willen? De meeste WMO raadsleden staan niet te juichen.

11. Werkbezoeken.
Deze zijn voor dit moment afgerond.

12. PR en communicatie.
Gaat goed. Verder geen bijzonderheden.
Anneke zal een nieuw wachtwoord aanvragen voor Janneke.
Nico vragen om de inloggegevens voor het secretariaat, zodat bij zijn afwezigheid iemand de mail kan
controleren.
Extra punt.
Rooster van aftreden staat in het verslag van 14-03-2016
Gerrit geeft aan dit jaar te willen stoppen. Dus moeten we op zoek naar een nieuw WMO raadslid
met aandachtspunt Vertegenwoordiging kerken, GGZ met lichamelijke beperking. De vacature
commissie zal rond de zomervakantie met de advertentie komen.
Janneke en Marja geven aan hun werkzaamheden voort te willen zetten.

13. Ronvraag.
A. Op de site van de Gelderlander stond een artikel waarin staat dat de kernpunten meer
gedigitaliseerd zouden moeten worden. Deze vraag doorschuiven naar de volgende vergadering met
de wethouder.
B. Extra vergadering met de wethouder z.s.m. inplannen.

C. Op 6 april is er een jubileum avond van L.C.R. Wim zal de uitnodiging aan iedereen doorsturen.
D. Dorpsprofielen. Rina vraagt of hier wat mee gedaan wordt.
Dit is ook een vraag voor de wethouder.
Janneke zal een vragenlijst maken voor de nieuwe wethouder. Tevens zal zij hem uitnodigen voor
een dinsdag avond in februari of maart.
Data s voor de geplande vergaderingen van 2017.
18 april
11 juli
10 oktober
12 december
Sluiting.
Janneke bedankt iedereen voor zijn/ haar komst.

