Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 3 december 2014 om 19.30
uur in het Gemeentehuis in Barneveld (ingang via de Oude Raadszaal)
Vertegenwoordiging

Mantelzorgers

Vrijwilligers
Ouderen
Sociale minima
Lichamelijke en verstandelijke
beperking
Psychiatrische aandoening
Cliëntenraden van Woonzorginstellingen
Wijkplatforms
Kerkelijke organisaties

Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris Thomas Kool
Cock van der Ende, lid en
penningmeester
Jannie Bosman, plv.lid
Wim Oostenbrink, lid
Tineke Both, lid
Adrie ten Brinke, plv. lid
Geurt Schut, lid
Jan Bouw, lid
Boudewijn Ridder, plv. lid
Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid

Afwezig

Peter Kreekelenberg, plv. lid
Meo Wolswinkel, lid

Cobi Hoogenhout, lid
Kees Blaak, plv. lid

1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder welkom vijf
studenten van de Hogeschool Utrecht. Zij volgen een opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
(SPH) of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) in Amersfoort. De studenten dachten dat
er een vergadering van de commissie Samenleving was. Maar dat was 2 december en sluiten daarom
voor een studieopdracht aan bij de Wmo-raad.
2. Verslagen
2.1 Verslag Wmo-raad 30-10-2014
Het verslag wordt met een kleine wijziging vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen merkt Addie
op dat er al stappen zijn gezet om ons logo en onze website aan te passen. De aanpassing van de
website vraagt waarschijnlijke enkele duizenden euro’s.
Actiepunten
Actie 26 en 27 zijn afgewerkt.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
3.1.1 Raadsbesluit Verordening Cliënt en burgerparticipatie Sociaal Domein gemeente Barneveld
3.1.2 Verordening Cliënt en burgerparticipatie Sociaal Domein gemeente Barneveld
In de vergadering van de Wmo-raad van 30 oktober is over de verordening gesproken. Het gaat nu
om de definitieve versie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en op 2 december in de
vergadering van de commissie Samenleving is besproken. De benaming van de Wmo-raad zal
wijzigen naar Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De secretaris heeft op de vergadering van de
commissie Samenleving enkele vragen beantwoord. De gedachte is dat de Wmo-raad (wordt ASD)
haar plannen voor 2015 zo concreet mogelijk uitwerkt in het jaarplan ASD-2015. Het is de bedoeling
dat de ervaringsdeskundigheid van de verschillende doelgroepen beter wordt gewaarborgd. De ASD
moet jaarlijks vooraf aangeven hoe zij haar ervaringsdeskundigheid waarborgt en achteraf in het
jaarverslag aangeven of de voornemens gerealiseerd zijn. De ASD zal nog met de gemeente
overleggen welke informatie zij nodig heeft om haar bredere doelstelling in te vullen.
3.2.1 Participatiebeleidsregels
3.2.2 Mail Participatiebeleidsregels
De Wmo-raad heeft mede namens de Klankbordgroep Werk en Inkomen een mailtje gestuurd dat wij
akkoord gaan met de regels. De regels zijn helder en sluiten goed aan bij eerdere gesprekken en
adviezen van de Wmo-raad in verband met de Participatiewet. Het blijft belangrijk om de
ontwikkelingen goed te monitoren, evalueren en zo nodig bij te sturen.
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3.3 Was-Wordt-Schema (AWBZ)/websites
Het Was-Wordt-Schema (AWBZ) geeft op een heldere beknopte wijze een overzicht van de huidige
aanspraken in de AWBZ die in de toekomst onder andere wetten (Jeugdwet, Zvw, Wlz, Wmo 2015)
komen te vallen. Wat is het nu? Wat wordt het? Een Was-Wordt-Schema kan ook gebruikt worden
om je persoonlijke situatie in beeld te brengen. Om je persoonlijke situatie in beeld te brengen en/of
kennis op te doen wat er speelt kunnen ook landelijke websites gebruikt worden. We noemen
bijvoorbeeld de websites https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/ en
http://www.dezorgverandertmee.nl/misverstanden
3.4 Presentatie PGB 17-11-2014 Hans Knijff
3.5 Impressie PGB informatieavond 17-11-2014
De presentatie was een samenwerking tussen de stichting Maatjeswerk Autisme en de Wmo-raad
met een deskundige externe spreker. Er zijn diverse positieve reacties ontvangen. Er komt een
vervolg waarbij de gemeente gevraagd wordt om een toelichting te geven op vooral vragen rond
autisme bij jongeren (Jeugdwet). De presentatie en impressie van 17 november worden op de
website van de Wmo-raad geplaatst. De informatieavond is ook een voorbeeld voor een wijze
waarop ervaringen uit de praktijk van alle dag worden “opgehaald”.
3.6 Programmabegroting 2015 Gemeente Barneveld
Er wordt ondermeer aandacht gevraagd voor de pagina’s 20, 21, 22 waar de speerpunten voor het
programma 1. Participatie en Ondersteuning worden genoemd. Het totale begrote bedrag voor
programma 1 bedraagt € 34,4 mln. Op de pagina’s 80 en 81 is een specificatie te vinden van het
begrote bedrag voor programma 1.
3.7 Gespreksverslag Gemeente - Wmo-raad 25-11-2014 Jeugd als aandachtsgebied Adviesraad
Sociaal Domein (ASD)
Het verslag geeft op een heldere wijze aan wat er besproken is. Er is ondermeer gesproken over
plannen om gezamenlijk als gemeente en Wmo-raad informatiebijeenkomsten voor de burger te
organiseren. Verder is gebrainstormd over vertegenwoordiging van de jeugd in ASD.
4. Begroting Wmo-raad Barneveld 2015
Zoals al bij punt 2 is opgemerkt moeten we rekening houden met extra kosten voor de aanpassing
van ons logo en onze website. We zullen bij de financiële verantwoording over 2014 rekening
houden met extra kosten. De begroting Wmo-raad Barneveld 2015, met een gevraagde bijdrage van
€ 9.575,- van de gemeente, wordt zonder verdere wijzigingen goedgekeurd en kan naar de gemeente
(actie 28)
5 Wmo-raad (toekomst)
5.1 Notitie Burgerparticipatie (van Wmo-Raad naar Adviesraad Sociaal Domein)
De notitie is een laatste versie van eerder besproken versies.
5.2 Concept Huishoudelijk reglement ASD
Er is een eerste “vertaling” gemaakt in verband met de verandering van Wmo-raad naar Adviesraad
Sociaal Domein (ASD).
5.3 Concept rooster van aftreden
In het concept rooster is een verdeling naar sociaal domein en taakvelden opgenomen.
Alle drie genoemde punten (5.1, 5.2 en 5.3) worden in samenhang met elkaar besproken. De
uitkomst van het gesprek is dat we onze Wmo-raad (ASD) uitbreiden met een vertegenwoordiger
voor de doelgroep jongeren. Het moet iemand zijn die goed op de hoogte is met de leefwereld van
jongeren. We komen ook tot een herverdeling van doelgroepen. De doelgroep vrijwilligers blijft niet
als “zelfstandige” groep bestaan, maar komt naar voren bij ondermeer jeugd en senioren. Verder
vervalt de doelgroep Cliëntenraden van Woon-zorginstellingen omdat de relatie met het sociaal domein te
beperkt is. We maken geen onderscheid meer tussen leden en plaatsvervangende leden. We spreken in het
vervolg alleen over een lid. Schematisch komen we tot de volgende indeling
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(Sociaal) Domein

Wmo
Wmo
Wmo
Wmo
Wmo
Participatiewet
Participatiewet
Jeugdwet
Jeugdwet
Jeugdwet
Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving

Vertegenwoordiging
Voorzitter
Secretaris
Ouderen
Ouderen
Burgers met beperking
Burgers met beperking
Burgers met beperking

Taakvelden

Lichamelijk
Verstandelijk
Psychisch
Sociale minima
Arbeidsbeperking

Kerken
Kerken
Wijkplatforms
Wijkplatforms

Samenleving

Mantelzorgers

Samenleving

Mantelzorgers

Leden Wmo-raad
Arjen Bouwmeester
Thomas Kool
Adrie ten Brinke, lid
Vacature
Jan Bouw, lid
Boudewijn Ridder, lid
Tanny Gunter, lid
Geurt Schut, lid
Wim Oostenbrink, lid
Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Vacature
Meo Wolswinkel, lid
Kees Blaak, lid
Cobi Hoogenhout, lid
Peter Kreekelenberg, lid
Cock van der Ende, lid en
penningmeester
Jannie Bosman, lid

Tanny Gunter is vanuit haar specialisme zowel betrokken bij de Wmo 2015 als de Jeugdwet.
Verenigingen vormen een aandachtsgebied voor Addie Lassche en onderwijs voor Boudewijn Ridder.
Voor de jeugd zoeken we een uitbreiding met één persoon die goed op de hoogte is met de
leefwereld van de jongeren. De vacatures worden opgepakt: voor de ouderen door Adrie en Arjen en
voor de jeugd door Tanny en Addie. Op onderdelen zullen we het huishoudelijk reglement nog
verder aanpassen (actie 29)
6. Rooster van aftreden
Wanneer we rekening houden met punt 5 wordt het rooster van aftreden als volgt:
(Sociaal)
Domein

Wmo
Wmo
Wmo
Wmo
Wmo/Jeugdwet
Participatiewet
Participatiewet
Jeugdwet
Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving

Vertegenwoordiging
Voorzitter
Secretaris
Ouderen
Ouderen
Burgers met beperking
Burgers met beperking
Burgers met beperking

Kerken
Kerken
Wijkplatforms
Wijkplatforms

Samenleving

Mantelzorgers

Samenleving

Mantelzorgers

Taakvelden

Lichamelijk
Verstandelijk
Psychisch
Sociale minima
Arbeidsbeperking

Leden Wmo-raad
Arjen Bouwmeester
Thomas Kool
Vacature, lid
Adrie ten Brinke, lid
Jan Bouw, lid
Boudewijn Ridder, lid
Tanny Gunter, lid
Geurt Schut, lid
Wim Oostenbrink, lid
Addie Lassche, lid
Meo Wolswinkel, lid
Kees Blaak, lid
Cobi Hoogenhout, lid
Peter Kreekelenberg, lid
Cock van der Ende, lid en
penningmeester
Jannie Bosman, lid

e

1
keer
2013
2007

Aftredend
2017
2015

2008
2007
2013
2009
2009
2011
2007
2014
2007
2007
2013

2016
2015
2017
2016
2016
2015
2018
2018
2018
2015
2017

2007

2017

2012

2016

De maximale zittingsduur is volgens ons huishoudelijk reglement 12 jaar. Men kan maximaal twee
keer herkozen worden voor een periode van vier jaar. Tineke Both is eind 2014 aftredend en heeft
aangegeven dat zij met het werk voor de Wmo-raad wil stoppen. Addie Lassche en Kees Blaak
hebben zich weer beschikbaar gesteld voor een volgende periode. De voorzitter bedankt Tineke voor
haar grote betrokkenheid en inzet voor de Wmo-raad. Tineke spreekt nog een persoonlijk woord van
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dank voor de goede samenwerking. De voorzitter bedankt Addie en Kees dat zij weer voor een
periode van vier jaar beschikbaar zijn.
7. Jaarplan Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld 2015
Mede naar aanleiding van punt 3.1, 3.7 en 5 betekent het dat de opzet van ons jaarplan 2015 wijzigt.
Het gaat er vooral om dat de ervaringsdeskundigheid van de verschillende doelgroepen beter wordt
gewaarborgd. Dat betekent weer dat per doelgroep duidelijk moet worden welke concrete acties er
in 2015 ondernomen worden. De voorzitter en secretaris zullen uiterlijk 16 januari 2015 met een
format komen voor het “algemene” deel. (actie 30) De andere leden van de Wmo-raad (ASD)
moeten hun bijdrage (eventueel in steekwoorden) uiterlijk 5 februari 2015 naar de secretaris mailen.
(actie 31)
8. Jaarverslag Wmo-raad Barneveld 2014
Op de vergadering van de Wmo-raad van 30 oktober is gesproken over de voortgang van de
geplande activiteiten uit ons jaarplan 2014. De voorzitter en secretaris zullen uiterlijk 16 januari 2015
met een format komen voor het “algemene” deel. (actie 32) De andere leden van de Wmo-raad
(ASD) moeten hun bijdrage (eventueel in steekwoorden) uiterlijk 5 februari 2015 naar de secretaris
mailen. (actie 33)
8.1 Overzicht bijeenkomsten Wmo-raad cs 2014 (bijlage)
Het overzicht laat zien op welke wijze één of meerdere leden van de Wmo-raad betrokken zijn bij
bijeenkomsten die in brede zin te maken hebben met het sociaal domein. Deze bijeenkomsten
kunnen een vindplaats zijn om ervaringen op te doen voor de doelgroep waar we voor staan. Arjen
stelt voor om per doelgroep een dergelijk overzicht voor 2015 te maken. Arjen komt met een format
(actie 34)
9. Achterbancontacten
9.1 Verslag Wmo-platform kerken 16-10-2014
Het verslag geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
9.2 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 22-10-2014
Het verslag geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
9.3 Verslag Platform Wonen-Zorg-Welzijn 6-10-2014
Het verslag geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
9.4 Overige achterbancontacten
Er is geen informatie per mail ontvangen van overige achterbancontacten.
9.5 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 26-11-2014
Toegelicht wordt dat de collectieve ziektekostenverzekering, die via de gemeente kan worden
gesloten, overgaat van Agis naar Menzis. Menzis heeft aantrekkelijkere voorwaarden. De verzekering
is mogelijk voor burgers in Barneveld met een maximaal inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.
10. Vergaderrooster 2015
Het vergaderrooster wordt conform het voorstel vastgesteld.
11. Rondvraag en sluiting
Cock van de Ende geeft aan dat hij voor ons nog een kersattentie heeft. De voorzitter bedankt een
ieder voor zijn inbreng op de laatste vergadering van 2014 en wenst ons goede feestdagen en een
goed en gezond 2015 toe. Daarna sluit hij de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
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nr.
28

datum
3-12-2014

29
30
31
32
33
34

3-12-2014
3-12-2014
3-12-2014
3-12-2014
3-12-2014
3-12-2014

actie
Begroting Wmo-raad Barneveld 2015 naar de
gemeente
Het huishoudelijk reglement verder aanpassen
Format “algemene” deel jaarplan 2015
Doelgroep bijdrage jaarplan 2015
Format “algemene” deel jaarverslag 2014
Doelgroep bijdrage jaarverslag 2014
Format bijeenkomsten ASD ed 2015

wie
Cock

wanneer
Zsm

Thomas
Arjen/Thomas
Allen
Arjen/Thomas
Allen
Arjen

19-2-2015
16-1-2015
5-2-2015
16-1-2015
5-2-2015
16-1-2015
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