Notulen vergadering Kenniskring WMO
Aanwezig
Gasten
Afwezig
Verslag
Datum

: Anton Mulders, , Ella Goorden, Fons van Lieshout, Herm Droog, Mart van Wanrooij,
Jan van Sonsbeek, Etty Fastenau, Michel Kok (komt later).
: Jing Zhang , Maaike Mesman, Emine Yildrim, Hanny van de Moosdijk, Gerard
Steverink en Elisabeth Romanillos.
: Ton Sarken (m.k.), Frank van Dijk(m.k.), Henk van Rijn(m.k.) en Dicky Vijver(m.k.).
: Ilze Arts
: Maandag 10 december 2018

1) Opening en vaststellen agenda
Mart opent de vergadering en stelt de agenda vast.
2) Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.
3) Actiepuntenlijst actualiseren
De actielijst is bijgewerkt.
4) 14.30-15.15 uur Toelichting concept beleidsnota en conceptnotitie door Maaike
Maaike, Hanny en Emine
Het regionaal beleidsplan is bedoeld om te komen tot van een integrale aanpak van de Wmo
voorzieningen voor de cliënt. De tekst in de beleidsnota is nu niet overal duidelijk voor de leden
van de kenniskring.
Hoe is het geregeld voor mensen die meer complexe zorg nodig hebben? Deels komt dit terug in
het stuk over de passende zorg.
Idee is om meer te sturen op kwaliteit in plaats van het administratieve aspect. De
keuzemogelijkheden voor de cliënt worden ook besproken.
De digitale kaart zoals die door Jing Zhang vorige keer is toegelicht zal in maart online bereikbaar
zijn.
Een eerder ongevraagd advies over de controle op kwaliteit van de gecontracteerde bedrijven
wordt besproken. Meer sanctie mogelijkheden waren toen gewenst. Hiervoor is de wetgeving nu
nog niet voldoende ontwikkeld. Wel is er een toezichthouder en uitgebreidere regelgeving.
Afgesproken wordt om over het sanctiebeleid door te praten met José van den Elzen op een ander
moment. Mart neemt hiervoor initiatief.
Het regionaal beleidsplan Wmo moet eind januari gereed zijn wat betekent dat het ASD advies
daarvoor gegeven moet worden.
Mart organiseert een vervolgoverleg om door te praten in een kleine setting. Degene die willen
deelnemen aan het vervolg overleg zijn Mart, Fons, Etty en Ella. Op maandag 17 december is het
eerste overleg onder voorbehoud om 13.30 uur in het gemeentehuis. Afgesproken wordt dat eerste
de de kenniskring Wmo het doorneemt alvorens Maaike op een later moment aansluit. Het overleg
met Maaike regelt Mart.
Op 17 januari 2019 komt de nota op de agenda van de gemeenteraad. Alle regionale ASD’s worden
op 30 januari gevraagd een advies uit te brengen voor 1 maart 2019.
5) 15.15 – 15.30 uur Overige punten bespreken met Emine en Maaike
- Reactie op aanvullende vragen bij CEO 2018
Jing informeert over de aanvullende vragen zoals die verscherpt zijn. Hierbij informeert zij over de
andere lopende onderzoeken die rondom dit onderwerp ook worden uitgevoerd vanuit de regio.
Jing is heel positief over de ingebrachte vraag met meerkeuze antwoorden door de KK. Helaas kan
de vraag nu niet ingezet worden op de eerder gesproken wijze i.v.m. de andere onderzoeken. Jing
is van mening dat de respons omlaag gaat wanneer te veel vragen toegevoegd worden.
Als de reportage vanuit de andere onderzoeken afgerond zijn komt Jing terug op het formuleren
van goede extra vragen die op dat moment relevant zijn. ASD kan wel op eigen initiatief
informeren over mantelzorg bij de burger.
6) Stand van zaken opstart werkgroepen k.k. WMO en Denktank ASD

Anton neemt de leiding over de werkgroep die over de toegankelijkheid van de website van de
gemeente gaat. Mart neemt contact op met Ellen en Hasan om te kijken of er iemand vanuit hun
KK Jeugd en Werkgroep BTB wil aansluiten. Het is gewenst dat er nog iemand meer uit de eigen KK
gaat deelnemen. Mart vraagt dit nogmaals aan degenen die er nu niet zijn.
7) Stand van zaken wachtlijsten
Helaas wordt de situatie bij Novadic en de GGZ in de regio steeds slechter. Het lijkt dat de oorzaak
ook ligt bij de zorgverzekeraar omdat zij te weinig inkopen. Dit kan tijdens het volgende overleg
besproken worden met de contactambtenaar.
8) Heidag/studiedag 2019 k.k. WMO
Op 14 januari zijn twee bijeenkomsten gepland. Het is gewenst om aan beide deel te nemen. Er
wordt beslist dat het maandelijkse KK WMO verplaatst wordt naar 21 januari op zelfde tijd.
De eigen WMO studiedag wordt gepland op: 8 april in plaats van het reguliere KK WMO overleg.













9) Rondvraag/ W.v.t.t.k
Idee om een ongevraagd advies op te gaan stellen over de ongewenste situatie dat de intakes
via telefonisch overleg met de cliënt worden afgewerkt. Als er een capaciteitsprobleem is bij de
gemeente dient dit op een andere wijze te worden opgelost. Elke cliënt heeft recht op een
keukentafelgesprek met deskundige, onafhankelijke ondersteuning.
Mart maakt het voorstel vrijdag bespreekbaar bij het ASD overleg.
Het signaal over de hoge kosten van de regiotaxi is besproken en Gerard Steverink neemt het
signaal mee en koppelt nieuwe informatie terug.
Etty informeert over de voortgang van werkgroep: Ervaring met hulpmiddelen. Dicky en Frank
hebben hiervoor eind november met een leverancier gesproken. In februari komt de werkgroep
weer bij elkaar.
Informeert bij de ambtenaren tijdens overleg over de financiële regeling van de regio taxi en
het instaptarief en een bijdrage per km. Het lijkt nu duurder te worden voor de gebruiker.
Emine vraagt het na.
De raad van beroep heeft een uitsprak gedaan over huishoudelijke hulp waarbij de gemeenten
objectief de gemaakte uren vaststellen. Antwoord: hierover is contact geweest en zij wachten
op nog een uitspraak die verwacht wordt half december. Emine en Maaike neme deze vraag
mee. Het is gewenst meer geïnformeerd te worden over HV bijgepraat willen worden. Maaike
neemt hierover contact op met Mart.
Toegankelijkheid stembureaus in Oss voor Maart 2019. BTB heeft meerder locaties in het
verleden bezocht en die waren voldoende toegankelijk. Maaike en Emine bekijken dit intern.
De contactambtenaar benoemt dat de consulent ook liever echte keukentafelgesprekken doet.
Hierover kan doorgepraat worden met Wilma van der Wielen. Voordat overgegaan gaat worden
op een ongevraagd advies zodat het kernprobleem beter gericht kan worden. Dit onderwerp
wordt nog besproken zonder de ambtenaren.
De gesubsidieerde mantelzorg in deze regio wordt besproken. Gerard stuurt hierover stukken
door.
Het rapport van het Sociaal planbureau wordt besproken, is interessant maar er kunnen nog
gen conclusies aan verbonden worden.
10) Sluiting

Mart sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.
Actie- en Besluitenlijst
Datum
Actor
181210
Mart

181210

Gerard

181210

Mart, Fons Etty
en Ella
Allen

Actie
Mart maakt bespreekbaar in het Algemeen overleg dat het
gewenst is om een ongevraagd advies te formuleren over
de kwaliteit en capaciteitsproblemen van de
keukentafelgesprekken.
Het signaal over de hoge kosten van de
Regiotaxi is besproken en Gerard Stevrink
neemt het signaal mee en koppelt het terug.
Voorbespreking ten behoeve van de
conceptnotitie
Het regionale beleidsplan staat geagendeerd

Deadline
14 december

Op de agenda
17 december
17 januari

181210

Allen

181210

Mart

181210

Allen

181210

Allen

181112
Aangepast
181210
181210

Mart

181112

Emine

181210

Ilze

181210

Mart

181210

Mart

Mart

bij de gemeenteraad
Het mogelijk te formuleren advies vindt plaats
in de periode van 30 januari tot aan de
deadline op 1 maart.
Ellen en Hasan vragen of er gegadigende zijn
die mee willen werken in de werkgroep
bereikbaarheid website Sociaal Domein.
Het maandelijkse KK WMO overleg van januari
is verplaatst naar 21 januari.
Het reguliere WMO overleg vervalt deze dag, wordt
ingevuld als de eigen WMO DAG.
Datumprikker rondsturen voor een eerste
bijeenkomst voor ASD Denktank WMO. Mart
stemt af met Jaap.
Mart vraagt Hasan (werkgroep BTB) en Ellen (KK Jeugd) of
er nog geinteressseerden zijn voor de werkgroep
toegankelijkheid website waar Anton nu de kartrekker van
is.
Doorsturen lijst met 16 gecontracteerde zorg/
woon aanbieders
Voor alle overleggen bodediensten aanvragen
i.v.m. gebruik scherm voor de
contactambtenaren die als spreker aansluiten
Afspraak maken met José voor extra uitleg
over het sanctiebeleid.
Met Maaike en Emine een te mogelijk schrijven
gevraagd advies bespreken i.v.m. het
aanscherpen van de gebruikte tekst.

1 maart
z.s.m.
21 januari
8 april
z.s.m.
z.s.m.

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

