Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 10 april 2013 om 19.30 uur
in het Gemeentehuis in Barneveld
Vertegenwoordiging
Aanwezig
Afwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Mantelzorgers
Cock van der Ende, lid en
penningmeester
Jannie Bosman, plv. lid
Vrijwilligers
Wim Oostenbrink (lid)
Ouderen
Adrie ten Brinke, plv. lid
Tineke Both, lid
Sociale minima
Geurt Schut, lid
Ruurd Blomsma, plv. lid
Lichamelijke en verstandelijke
Jan Bouw, lid
beperking
Psychiatrische aandoening
Tanny Gunter, lid
Cliëntenraden van WoonAddie Lassche, lid
Leen Droogendijk, plv. lid
zorginstellingen
Wijkplatforms
Cobi Hoogenhout, lid
Kerkelijke organisaties
Thomas Kool, lid en secretaris
Kees Blaak, plv. lid
Algemeen
Mart Donkervoort
1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering.
1.1 Voordracht nieuw lid Wmo-raad Peter Kreekelenberg, plaatsvervangend lid doelgroep
Wijkplatforms
Het was de bedoeling om Peter Kreekelenberg kennis te laten maken met de Wmo-raad. Helaas is
Peter als gevolg van ziekte verhinderd aanwezig te zijn. We besluiten wel Peter ter benoeming voor
te dragen aan B&W (actie 14)
2. Verslagen
2.1 Verslag Wmo-raad 25-2-2013
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Actiepunten
Actie 3, 5, 7 en 10 tot en met 13 zijn afgewerkt.
2.2 Verslag Gemeente - DB Wmo-raad 11-3-2013
Punt 3. Aanblijven secretaris. De Wmo-raad stemt ermee in dat de secretaris tot uiterlijk eind 2015
aanblijft als secretaris. We blijven wel zoeken naar een nieuwe vertegenwoordiger voor de doelgroep
kerken.
Punt 8. Bondgenootschap Wmo-raad/Welzijn Barneveld. Op een vraag geeft Cobi aan dat er door de
wijkplatforms nog geen herijkte (concept) beleidsnota Wijkplatforms ontvangen is.
Punt 9.2 Participatiewet. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen (Zie agendapunt 4)
3. Mededelingen
3.1 Advies Visie Zorg voor jeugd (regionaal en lokaal) 1-3-2013
In de extra vergadering van de Wmo-raad van 25 februari is uitvoerig gesproken over de jeugdhulp.
Het advies geeft verder geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
3.2 Reactie van de Gemeente Advies Visie Zorg voor jeugd (regionaal en lokaal) 22-3-2013
De reactie van de gemeente op onze advies van 1 maart 2013 is vrij beknopt maar op hoofdlijnen wel
helder. Het is een goede basis om de voortgang van het dossier jeugd te blijven volgen.
3.3 Gespreksverslag van maandag 18 februari 2013 om 15.30 uur, kantoor Woningstichting
Barneveld Onderwerp: Bondgenootschap (Vraag vergadering Wmo-raad 12-2-2013)
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Het verslag is zoals genoemd onder agendapunt 2.2 besproken tijdens het overleg Gemeente – DB
Wmo-raad op 11 maart 2013. We blijven de voortgang (van de herijking van de beleidsnota
wijkplatforms en de invulling van het bondgenootschap) volgen.
3.4 Verordening IOAW en IOAZ met toelichting 2013
De verordening is aangepast in verband met veranderingen in de fraudewet. Deze veranderingen zijn
in de vergadering van de Wmo-raad van 12 februari 2013 door een beleidsmedewerker van de
gemeente toegelicht. De Wmo-raad heeft verder geen opmerkingen.
3.5 Verordening Werk en Bijstand met toelichting 2013
Zie opmerkingen punt 3.4
4.Particiapatiewet
4.1 Verslag Participatiewet - klankbordbijeenkomst beschermd werken op 4-3-2013
In de bijlagen van het verslag is informatie opgenomen over de inhoudelijke samenhang tussen de
drie decentralisaties en een schema van werkmogelijkheden voor volwassenen (in het kader van de
participatiewet). Geurt licht toe dat het goed was om de bijeenkomst bij te wonen. Wel was te
merken dat diverse deelnemers aan het gesprek (zorgaanbieders) hun eigen belang (behoud van
werk) sterk benadrukken. Voor de Wmo-raad is het belangrijk om wat breder te kijken.
4.2 Plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen definitief
Het plan is goedgekeurd door B&W en geeft op een heldere wijze de grote lijnen van de aanpak aan.
Het plan van aanpak is voor de Wmo-raad een kapstok om de voortgang van beleidsvorming
(herijking re-integratiebeleid, richtlijnen systeem loonwaarde, werkgeversdienstverlening Food
Valley) te volgen.
4.3 Notitie Plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen, 5 maart 2013
Betreft een begeleidende notitie voor punt 4.2. De kaderstellende notitie voor de Participatiewet
staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 juli. Hierin zal ook uitwerking worden gegeven
aan de motie om met een integrale visie te komen op de uitvoering van de toekomstige
Participatiewet en daarin expliciet de potentie van lokale aanbieders mee te nemen. De
kaderstellende notitie vormt de basis voor de praktische implementatie van de Participatiewet. De
uitvoeringsfase zal van juli t/m december 2013 lopen.
4.4 Participatiewet 04-03-2013 (Notitie van Geurt)
De notitie geeft in enkele steekwoorden aan waarover op 4 maart 2013 (punt 4.1) is gesproken.
4.5 Notitie: Input voor de kaderstellende notitie Participatie 3 april 2013
De notitie geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Enkele onderdelen kunnen “verwerkt”
worden in ons advies.
Op de vergadering van de Klankbordgroep Werk en Inkomen van 10 april 2013 is er door Loes Mulder
aansluitend op een toelichting van Dieneke Huis in ’t Veld op vergadering van de Klankbordgroep
van 20 februari 2013 een toelichting gegeven. Naast leden van de Klankbordgroep waren ook drie
leden van de Wmo-raad aanwezig. Er wordt nog een schema Samenvatting van regulierwerk tot
beschermd werk (mate van begeleiding versus de loonwaarde) uitgereikt.
Geurt doet in grote lijnen verslag van de vergadering van de Klankbordgroep op 10 april. De materie
is erg ingewikkeld. Er zijn een aantal thema’s (inzet vrijwilligers, lokaal wat kan, cultuur) genoemd
waarover de Wmo-raad advies wordt gevraagd. Tijdens het gesprek in de Wmo-raad worden de
thema’s helderder maar er blijven ook diverse onduidelijkheden. Bijvoorbeeld: Hoe wordt de
loonwaarde bepaald (criteria, wie)? Bij loonwaarde gaat het om de arbeidsprestatie (tussen de 20100%) die iemand binnen regulier werk kan leveren. Wat zijn de mogelijkheden om met behoud van
een uitkering vrijwilligerswerk te doen? Onbetaald vrijwilligerswerk kan (weer) een begin zijn om
arbeidsritme op te doen of een mogelijke werkgever te laten zien wat iemand waard is op een
reguliere werkplek. Er wordt ook nog gesproken over de mogelijkheid om een uitkering te
verminderen wanneer iemand niet bereid is om vrijwilligerswerk te doen. In algemene zin gesproken
is de Wmo-raad van mening dat we van iedereen die een uitkering krijgt en/of gebruik maakt van re2

integratieinstrumenten een passende tegenprestatie mogen verwachten. Dit kan zijn in de vorm van
(gedeeltelijk) regulier werk of vrijwilligerswerk, maar ook in het nakomen van afspraken zoals het
inleveren van informatie. Het uitganspunt is dat elke burger verantwoordelijk is voor zijn eigen
levensonderhoud en de overheid er alleen is wanneer het echt nodig is. Mede om het financiële
huishoudboekje van de overheid weer op orde te krijgen zijn scherpere criteria noodzakelijk. Het
hebben of opbouwen van goede sociale netwerken wordt weer belangrijker. Hiervoor is een
cultuurverandering nodig. Een cultuurverandering die alleen bereikt kan worden wanneer iedereen,
vanuit zijn specifieke verantwoordelijkheid, een bijdrage levert. De Wmo-raad waardeert het dat zij
in dit stadium al mee kunnen denken over de gevolgen van de veranderingen. Afgesproken wordt dat
de secretaris mede op basis van het nog op te stellen verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen van
10 april 2013 een concept advies opstelt en naar de leden van de Wmo-raad mailt. (actie 15) Na
verwerking van de reacties zullen we het definitieve advies naar de gemeente mailen. (actie 16)
5. Vacatures
5.1 Vacature plaatsvervangend lid doelgroep Mensen met een lichamelijke of een verstandelijke
beperking loopt nog.
Thomas geeft aan dat er op korte termijn een oriënterend gesprek plaatsvindt met een
belangstellende.
5.2 Vacature lid doelgroep Kerken loopt nog.
Helaas hebben er zich nog geen belangstellende gemeld voor de vacature doelgroep Kerken. De
voorzitter doet een oproep aan alle leden van de Wmo-raad om mee te zoeken naar
belangstellenden.
6. Achterbancontacten
6.1 Voorjaarsbijeenkomst Wmo-platform kerken 3-4-2013
6.1.1 Presentatie AWBZ-Decentralisatie Wmo (Gertjan Kraan)
6.1.2 Presentatie Eleos Dichtbij 3 april 2013 Barneveld
De voorjaarsbijeenkomst is goed geslaagd. De presentaties worden voor kennisgeving aangenomen.
6.2 Doelgroep Ouderen
Adrie vertelt dat zij op 15 april een bijdrage levert aan de tweede informatieavond over de
veranderingen op het gebied van wonen en zorg. Arjan Kiers, directeur Zorggroep Ena, verzorgt ook
een presentatie.
6.3 Doelgroep Mantelzorgers
Cock en Jannie geven dat er deze week een onderzoek over mantelzorg start. Ruim 1000 burgers
zullen een vragenlijst krijgen. Het doel is om alles rond mantelzorg goed in beeld te krijgen en waar
nodig de ondersteuning te verbeteren. Verder vertelt Cock dat er 7 mei nog een ontmoeting met
mantelzorgers wordt georganiseerd in verband met een bezoek aan enkele bedrijven
(Kalverhouderij, BDU, Rondeel) en een etentje bij de Elstar.
7. Externe contacten (graag per mail aanleveren)
Tanny vertelt dat Thomas en zij op 20 maart naar een bijeenkomst van GGZ-Centraal in Ermelo
geweest zijn en daar in contact gekomen zijn met enkele dames uit Barneveld. Zij kennen SeeYou
maar hebben behoefte aan contact op een niveau dat beter aansluit bij hun leefwereld van hoger
opgeleiden. Tanny is in overleg met HDS Hulpverlening aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn
voor ontmoeting, brainsstorm verkenning wat de gemeente Barneveld te bieden heeft aan onze
bovengemiddelde ontwikkelde jonge burgers met een psychische kwetsbaarheid.
8. Rondvraag en sluiting
8.1 Mail van Cock van der Ende 4-3-2012 Eten uit een magnetron. Uit een krantenartikel blijkt dat
eten uit een magnetron niet zo gezond is. Enkele leden van de Wmo-raad geven aan dat er via
internet ook weer artikelen te vinden zijn die aangeven dat er geen problemen zijn. De Wmo-raad
laat het onderwerp verder rusten.
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8.2 Mart deelt mee dat hij met het G-team naar Portugal is geweest.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr.
95
14

datum
23-05-12
10-4-2013

15
16

10-4-2013
10-4-2013

actie
Introductie voor de website naar Addie mailen
Peter Kreekelenberg ter benoeming voordragen
aan B&W
Concept advies Participatiewet opstellen
Definitief advies Participatiewet opstellen en naar
de gemeente mailen

wie
Allen
Thomas

wanneer
Zsm
Zsm

Thomas
Thomas

Zsm
Zsm
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