Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op dinsdag 11 februari 2014 om 19.30 uur
in het Gemeentehuis in Barneveld
Vertegenwoordiging

Mantelzorgers

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

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

Afwezig

Boudewijn Ridder, plv. lid

Tanny Gunter, lid

Peter Kreekelenberg, plv. lid
Meo Wolswinkel, lid

Addie Lassche, lid
Leen Droogendijk, plv. lid
Cobi Hoogenhout, lid
Kees Blaak, plv. lid
Mart Donkervoort

1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de eerste vergadering in 2014. Van de gemeente is voor
Boudewijn Ridder en Meo Wolswinkel de benoeming tot lid van de Wmo-raad ontvangen.
2. Verslagen
2.1 Verslag Wmo-raad 4-12-2013 ter vaststelling
Het verslag wordt met een kleine aanpassing vastgesteld.
Actiepunten
Actie 24 vervalt. Er is geen relevante informatie G-sport ontvangen.
Actie 30 tot en met 41 zijn afgewerkt of staan opnieuw op de agenda.
2.2 Verslag overleg Wethouders-DB Wmo-raad 2-12-2013
Opgemerkt wordt dat er in december een mail ontvangen is in verband met wachttijden. Hoe de
huidige stand van zaken is, is niet bekend. We zullen er naar vragen tijdens het wethoudersoverleg
op 3 maart. (actie 1)
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
3.1 Advies Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Barneveld (fraudewet) 6-12-2013.
3.2 Advies wijkplatforms 20-12-2013
3.3 Vergaderingen 2014
De mededelingen/binnengekomen stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen
4. Beleid
4.1 Beleidskader 3 decentralisaties gemeente Barneveld
Komt bij agendapunt 4.3 aan de orde.
4.2 Reactie Ouderen (Seniorenraad/ouderenbonden) op beleidskader 3 decentralisaties
gemeente Barneveld
De reactie is toegespitst op de nieuwe Wmo. Zelfstandig wonen is ook zelfstandig leven. Er zijn goede
ervaringen met de methode van Het Gesprek (oplossingsgericht werken). Verder wordt in de reactie
gepleit voor een onafhankelijke arbiter of bezwarencommissie. De Wmo-raad neemt deze gedachten
niet over. Het maakt het proces ingewikkelder en duurder. Beter is om binnen de gemeente het
proces zo in te richten dat er scherp wordt gemonitord, geëvalueerd en op tijd wordt bijgestuurd.
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4.3 Notitie beoordeling beleidskader 3 decentralisaties gemeente Barneveld
De notitie bestaat uit een samenvatting van gegeven adviezen en het schrijven in verband met de
gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is er een lijstje met “Witte vlekken/aandachtspunten”
opgenomen. De Wmo-raad spreekt haar waardering uit voor de notitie. Het thema éénzaamheid en
vervoer en de definitieve versie van ons jaarplan 2014 kunnen nog worden toegevoegd. De notitie is
vooral voor intern gebruik binnen de Wmo-raad. We zullen de aangepaste notitie wel agenderen
voor het wethoudersoverleg. (actie 2).
5. Concept jaarplan Wmo-raad Barneveld 2014
Er ontbreekt nog een bijdrage van één doelgroepvertegenwoordiger. Er wordt op gewezen dat het
belangrijk is dat acties per doelgroep zo concreet mogelijk worden omschreven. Algemene
opmerkingen moeten voorkomen worden. We spreken af dat binnen een week de ontbrekende
bijdrage naar de secretaris worden gemaild. (actie 3) De secretaris voert de eindredactie over het
jaarplan en zal het jaarplan 2014 op de website van de Wmo-raad plaatsen. (actie 4)
6. Jaarcijfers Wmo-raad Barneveld 2013
De jaarcijfers sluiten met een overschot van € 693,82. De kaskommissie bestaande uit Wim
Oostenbrink en Tineke Both hebben hun goedkeuring gegeven. De Wmo-raad keurt de jaarcijfers
goed en verleend decharge aan de penningmeester.
7. Concept Jaarverslag Wmo-raad Barneveld 2013
Er ontbreekt nog een bijdrage van twee doelgroepvertegenwoordigers. Het is belangrijk dat het
jaarverslag heldere informatie geeft over de uitgevoerde activiteiten/werkzaamheden in relatie tot
de doelen/activiteiten uit het jaarplan 2013. We spreken af dat binnen een week de ontbrekende
bijdragen naar de secretaris worden gemaild. (actie 5) De secretaris voert de eindredactie over het
jaarverslag en zal het jaarverslag 2013 op de website van de Wmo-raad plaatsen. (actie 6)
8. Achterbancontacten
8.1.1 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 22-1-2014
Op de punten: 1. Fonds voor schuldhulpverlening voor ondernemers 2. Regels voor ondernemers
voor de minimaregeling heeft de Wmo-raad positief gereageerd. Het verslag wordt op enkele punten
(BBZ) door Geurt toegelicht. Verder zijn er geen bijzondere opmerkingen.
8.1.2 Mail Gemeentelijke bijdrage Ziektekostenverzekering 30-1-2014.
De Wmo-raad heeft positief gereageerd om de bijdrage voor de ziektekostenverzekering te
verhogen.
8.2 Overige achterbancontacten
Tineke vertelt dat er voor maandag 18 maart 2014 voor 40 personen een kasteellunch in kasteel De
Schaffelaar staat gepland. Enkele bedrijven verlenen hun medewerking.
Tanny merkt op dat er vanuit contacten met de kerngroep kwetsbare burgers, bovengemiddeld
opgeleid, is gesproken over het omgaan met kwetsbaarheden door ervaringsdeskundigen. Er zijn
ontwikkelingen dat er naast professionals en vrijwilligers ervaringswerkers worden ingezet om de
kwaliteit van leven te verbeteren.
9. Toekomst Wmo-raad
In verband met onze gedachtevorming over de rol van de Wmo-raad Nieuwe Stijl en deelname aan
het congres Burger- en Cliëntenparticipatie Wmo 2015 is aan de gemeente de vraag gesteld over de
relatie/betekenis tussen klankborden en adviseren. Gertjan Kraan heeft als volgt gereageerd.
Klankborden:
Betrokkenen worden gezien als gesprekspartner bij de ontwikkeling van beleid, maar de gemeente
(of beter: de politiek) verbindt zich echter niet per definitie aan de resultaten die uit de gesprekken
voortkomen. De resultaten dienen wel als (gewaardeerde) input voor de meningsvorming in en door
het gemeentebestuur (college van B&W en de gemeenteraad).
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Adviseren:
Betrokkenen krijgen de gelegenheid om hun visie aan te dragen en oplossingen te formuleren, die
een volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van beleid. Het gemeentebestuur (college van B&W en
de gemeenteraad) verbindt zich in principe aan de uitkomsten, maar kan bij de uiteindelijke
besluitvorming van de uitkomsten afwijken. Als dat gebeurt, wordt dit nader beargumenteerd.
Op hoofdlijnen kan de Wmo-raad zich vinden in de reactie van Gertjan. Een vraagt die blijft is vooral:
Hoe vult de Wmo-raad Barneveld in haar specifieke situatie haar adviesrol in? Het betekent dat we
zelf een actieve/creatieve rol willen/moeten vervullen. Een uitdaging voor de toekomst (zie jaarplan
2014) om daar verder invulling aan te geven.
10. Ontmoeting/kennismaking nieuwe gemeenteraad
Henk Beltman van Zorgbelang heeft Thomas en Lucas Scheigrond (Christen Unie) benaderd in
verband met plannen om na de verkiezingen een ‘kennismakingsbijeenkomst’ te organiseren voor de
gemeenteraadsleden met als doelen:
(1) wederzijds kennis maken
(2) toelichting over de rol van de Wmo-raad en de verhouding tot de gemeente(raad)
(3) informatie over recente ontwikkelingen rond de AWBZ en de Wmo vanuit cliëntperspectief.
Op de vraag of de Wmo-raad het initiatief steunt wordt positief gereageerd. De verdere aanpak en
uitwerking wordt door Arjen en Thomas opgepakt. (actie 7)
11. Rondvraag en sluiting
Cock vertelt dat hij Ko Fluit van de Vogelhorst heeft gesproken in verband met veranderingen in het
speciaal onderwijs. Het gaat om de gevolgen in verband met de wet Passend Onderwijs en de nieuwe
Wmo. Gereageerd wordt dat we de ontwikkelingen op hoofdlijnen (blijven) volgen. Wanneer er
behoefte is aan meer actie dan verwachten we dat een lid van de Wmo-raad daarvoor de benodigde
informatie verzamelt en stappen onderneemt.
Cock vraagt of er ondersteuningmogelijkheden zijn om de tuin te onderhouden voor mensen die dat
niet meer zelf kunnen. Gereageerd wordt dat Welzijn Barneveld hiervoor mogelijkheden biedt.
Cock merkt op dat hij zich enige zorgen maakt over de combinatie Lichamelijke en verstandelijke
beperking. Lichamelijke beperking kan betekenen dat iemand nog (bijna) geheel aan het arbeidsproces kan
deelnemen. Bij een verstandelijke beperking is er veelal ook sprake van arbeidsbeperkingen. Gereageerd wordt
dat door de verschillen de ondersteuningsbehoeften ook verschillend zijn. Maar voor beide groepen worden de
belangen behartigd. Wanneer er signalen zijn/komen dat de belangenbehartiging onvoldoende is, dan horen
we dat graag.

Adrie vertelt over ontwikkelingen in verband met een concept notitie “Samen voor Wonen, Zorg en
Welzijn”. Het is een “foto” van de voorlopige stand van zaken over de woningvoorraad,
demografische gegevens en aantallen zorgbehoevenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De
“foto” wordt een onderdeel van een grotere notitie die op maandagmorgen 31 maart 2014 wordt
besproken op een werkconferentie. De leden van de Wmo-raad worden uitgenodigd. Verder vertelt
Adrie over verwachte ontwikkelingen in verband met een vermindering van het aantal plaatsen in de
ouderenzorg. Tenslotte geeft Adrie aan dat er in Barneveld een “Businessclub Zorg & Welzijn”
opgericht is. Wilma Gorissen heeft aangeven hierover graag iets te willen vertellen op een
vergadering van de Wmo-raad. De Wmo-raad wil Wilma graag uitnodigen voor de vergadering van 9
april. Thomas neemt contact op met Wilma. (actie 8)
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr.

datum

actie

wie

wanneer

3

1
2

11-02-2014
11-02-2014

Vragen naar de stand van zaken rond wachttijden
Aangepaste notitie beoordeling beleidskader 3
decentralisaties agenderen

DB Wmo-raad
Thomas

3-3-2014
3-3-2014

3

11-02-2014

Betrokkenen

18-2-2014

4

11-02-2014

Thomas

Zsm

5

11-02-2014

Betrokkenen

18-2-2014

6

11-02-2014

Thomas

Zsm

7

11-02-2014

Thomas/Arjen

Zsm

8

11-02-2014

Ontbrekende bijdrage jaarplan 2014 naar de
secretaris mailen
Definitief jaarplan 2014 op de website van de
Wmo-raad plaatsen
Ontbrekende bijdragen jaarverslag 2013 naar
de secretaris mailen
Definitief jaarverslag 2013 op de website van
de Wmo-raad plaatsen
Uitwerking avond (nieuwe) gemeenteraad
oppakken
Contact leggen met Wilma Gorissen in
verband met een presentatie over de
“Businessclub Zorg & Welzijn”

Thomas

Zsm

4

