Notulen vergadering KennisKring WMO
Aanwezig
Afwezig
Gasten
Verslag
Datum

: Anton Mulders, Ella Goorden, Fons van Lieshout, Herm Droog, Mart van Wanrooij,
Jan van Sonsbeek, Etty Fastenau, Ton Sarken, Henk van Rijn en Frank van Dijk.
: Michel Kok (mk) en Dicky Vijver(mk).
: Emine Yildrim, Angela Berende en Ester van Dijk.
: Ilze Arts
: maandag, 21 januari 2018

1) Opening en vaststellen agenda
Mart opent de vergadering en stelt de agenda vast.
2) Verslag en actiepuntenlijst vorige vergadering
N.a.v. de notulen worden de volgende punten nogmaals besproken:
Punt 4; toelichting op conceptbeleidsnota; We willen de nadruk leggen op de opbouw van de
vertrouwensband. Wij willen dat de gemeente anders gaat kijken. Van wantrouwen naar de cliënt
naar meer vertrouwen geven aan de cliënt.
Punt 9; bij de regiotaxi; er is tijdens het vorige overleg ook gesproken over het bedrag wat je moet
opbrengen. Het is niet duidelijk hoe dit geregeld is. Het lijkt niet eenduidig voor alle burgers en hoe
het zich verhoud m.b.t. de hoogte van de eigen bijdrage. Dit wordt zo meteen aan de
contactambtenaar gevraagd.
Na aanpassing van de wijzigingen door Ilze zijn de notulen van december vastgesteld.
3) Verslag tussentijds overleg regionaal beleidsplan Wmo 2020
Herm heeft de raadscommissie bezocht en praat iedereen bij. Afgesproken wordt om eind januari
weer samen te komen. Doel: is het benoemen van belangrijke punten m.b.t. tot de lokaal te
regelen acties. De groep samenstelling is nog niet vastgesteld.
4) 14.45 – 15.15 uur overleg met contactambtenaar Emine
Emine praat de KK bij over: de kostenverhoging en de verhoudingen tussen de kostenverhogingen
van de verschillende doelgroepen die gebruik maken van de regiotaxi. De wens om mee te praten
over de mantelzorg neemt Emine mee. Emine legt hiervoor alvast contact op met Ilona Meeuwsen.
Robbert Peters en Annemiek Akkermans volgen de toegang tot zorg en welzijn. De uitvoering doet
Annemieke. De leden willen graag doorpraten over de knelpunten en de oplossing daarvan. Emine
gaat José vragen naar de preventieve aanpak in het regionale voorstel over het sanctiebeleid.
Emine gaat bovengenoemde punten bespreekbaar maken met de desbetreffende ambtenaren en
informeert Mart hierover.
Er zijn nu wat stappen gezet met de regio rondom het beschermd wonen. Hierover wil Emine ons
graag informeren door in een half uurtje hier op in te gaan. Mart gaat dit agenderen op het overleg
van 11 februari. Emine stuurt de Conceptstukken hiervoor door.
Binnen opvang maatschappelijke opvang valt ook de verslavingszorg. De opdracht aan de
maatschappelijke opvang wordt geherdefinieerd. Hier komt Emine op terug in een presentatie van
een half uur. Mart zal deze in overleg met Emine inplannen.
5) 15.15- 15.45 uur Angela Berende en Esther van Dijk
Gesproken wordt over het thema huishoudelijke verzorging en de uitspraak van de Raad van
Beroep. Er is onderzoek gaande naar een goede manier die juridische en financiële haalbaar is.
Voor de HV regio wordt het rapport in april opgeleverd. Er zijn VNG bijeenkomsten geweest waaruit
nog geen conclusie getrokken kunnen worden. Binnen andere gemeenten zijn andere afspraken
gemaakt rondom dit onderwerp wat leidt tot grote verschillen per gemeente.
De KennisKring wil graag dat de burger een onafhankelijk zorgplan samen kan stellen zonder dat
de financiële of juridische zaken leidend zijn. Mede omdat dit meer mogelijkheden voor de cliënt
geeft om in beroep te kunnen gaan indien nodig. De contactambtenaren nemen deze input mee in
het traject. De KK is blij met de doorvoering van de beschikking. Het wordt als plezierig ervaren
dat de wat de zorgorganisatie moet bieden meer rechtszekerheid geeft.

Er is nooit eerder in gegaan op de uitspraak van de raad van beroep. De huidige praktijk sluit niet
aan wat gewenst is voor de burgers. Het zou kunnen leiden tot onderscheid en nodigt uit tot
middelen bij inzet van hulp tussen cliënten van de grote aanbieders. Zij kunnen het anders
organiseren dan de kleinere organisaties. De uitkomst van het onderzoek wordt in juni verwacht.
Dan informeren de contactambtenaren de ASD.
De abonnementsregeling gaat niet voor iedereen in. Vanaf 1 januari is het tarief voor een persoon
in gegaan. Vanaf volgend jaar kan het per gezin per 1 januari afgesproken worden. De witte
werkster komt hierdoor in het geding. Wanneer meer zicht is op het onderzoek wordt weer contact
op genomen met de ASD.
6) Gesprekspunten aandragen t.b.v. overleg bestuur ASD met Miriam v.d. Smissen (Ons
Welzijn).
Mart heeft van Jaap de vraag gekregen om gesprekspunten aan te leveren voor het overleg met
Miriam van der Smissen. De te bespreken vragen zijn:

Wij willen meer ouderenadviseurs om de ouderen te ondersteunen.

De functie van oudere adviseur is opgegaan in de functie van Sociaal werkers. Hierbij is de
huisarts een belangrijke doorverwijzer.

Er wordt geconstateerd dat er veel tegenstelingen zijn over vereenzamen /
zelfredzaamheid en het afschaffen van acties. zijn er acties om mensen uit een sociaal
isolement te halen?

Neemt iemand de taken van het vroegere RIGOM over?

Er is bij de gemeente(n) een groot budget beschikbaar voor manelzorgondersteuning. Het
is niet duidelijk waar de middelen aan besteed worden. Het is ook niet terug te zien in de
werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Klopt dat?

De afbraak van diensten voor ouderen. Deze zijn wel van groot belang voor hun welzijn en
het langer thuis kunnen blijven wonen.

De voortgang van de sociale wijkteams en hun bekendheid, vindbaarheid op de website
van informatie over de website van ons welzijn.
Mart bespreekt de bovengenoemde punten met Jaap en deze bespreekt ze vervolgens met Miriam
van der Smissen.
7

Stand van zaken wachtlijsten

Verslaving en wachtlijsten staan los van elkaar. Het Verdihuis, GGZ en Novadic zijn een plan aan
het opstellen voor mensen die zorg nodig hebben vanuit meerdere disciplines. De oplossing ligt bij
een bredere aanpak en een betere uitvoering en leidt tot kortere wachtlijsten. De cliënten die
eenmaal op de crisiskaart zijn opgenomen krijgen goede begeleiding. Helaas geldt dit niet de
mensen die uit zorg en begeleiding zijn en daarna een terugval kennen. De mogelijke redenen zijn
besproken.
8.

Thema Heidag/studiedag 2019 k.k. Wmo voorbereiden.

Ideeën voor de eigen WMO Heidag op 8 april:
Het is gewenst:

Om het beleid rondom de mantelzorg nogmaals op de agenda te plaatsen.

Meer te praten over de toegang tot de WMO in de komende maanden.

Bediscussiëren van hot items (demografische veranderingen en de kwaliteit van de WMO in
de context van de extra aanwas die gaat komen) die in het komende jaar op de agenda
van de gemeente komen te staan.

Keuzeprocessen rondom de bureaucratie waarvoor nog wel het een en ander te regelen is.

Processen in andere gemeenten.

Het terugzien van onze inzet m.b.t. het inzichtelijk maken van de processen van
advisering, wat ermee gedaan wordt en de teugkoppeling.

Is er iets praktisch te maken om inzicht te krijgen in de resultaten die gerealiseerd worden
in samenwerking met de contactambtenaren.
Mart maakt een voorstel.
9.


Rondvraag
Uitspraken over de Centrale raad van beroep zijn te Googlen op onderwerp: uitspraken of
bij Nederlandse gemeenten of de term: Iederin.

10. Sluiting
Mart sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.
Actie- en Besluitenlijst
Datum
Actor
190121
Mart

190121

Mart

190121

Mart
Mart en Emine

190121

Mart

190121

Mart

190121

Mart

190121

Ilze

190121

Mart en Emine

190121

Mart

181210

Allen

181210

Allen

181112
Aangepast
181210

Mart

Actie
Agenderen: Behoefte aan overleg over mantelzorgbeleid
en telefonische contacten met clienten? Door Wilma van
der Wielen.
Informeren over de ASD brede Heidag op 3
april.
Agenderen sanctiebeleid
Overleg mbt het mantelzorgvraagstuk, toegang tot zorg en
Welzijn, het sanctiebeleid en de vraag betreft het
vervoersbeleid.
Onderzoeksresultaten betreft de huishoudelijke zorg, door
Angela Berende en Esther van Dijk.
Doorspelen van vragen en thema’s voor
overleg met mw. van der Smissen van Ons
Welzijn.
Agendavoorstel maken voor de WMO interne
Heidag van 6 april.
Doorsturen contactgegevens van Inge naar
Anton.
Een half uur inplannen voor presentatie van
Emine over de voortgang met betrekking tot
Beschermd wonen.
Voorstel maken met te bespreken topics voor
het gesprek wat Jaap met Miriam van der
Smissen gaat voeren.
Het mogelijk te formuleren advies beleidsplan
Wmo 2020-2023 vindt plaats in de periode van
30 januari tot aan de deadline op 1 maart.
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.

Deadline
Agenderen in
februari
Agenderen in
februari
z.s.m.
z.s.m.

Agenderen
juni
z.s.m
z.s.m.
z.s.m.
Agenderen
z.s.m.
z.s.m.
1 maart
8 april
z.s.m.

