Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op dinsdag 12 februari 2013 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 Ben Emans (tot
agendapunt 4)
Voorzitter Arjen Bouwmeester
(vanaf agendapunt 4)
Cock van der Ende, lid en
penningmeester
Jannie Bosman, plv. lid

Afwezig

Wim Oostenbrink (lid)
Adrie ten Brinke, plv. lid
Tineke Both, lid
Geurt Schut, lid
Ruurd Blomsma, plv. lid
Jan Bouw, lid

Addie Lassche, lid
Cobi Hoogenhout, lid
Thomas Kool, lid en secretaris
Mart Donkervoort

Tanny Gunter, lid
Leen Droogendijk, plv. lid

Kees Blaak, plv. lid

1. Opening
De voorzitter Ben Emans opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder welkom de nieuwe
voorzitter Arjen Bouwmeester en Marjan Tuhusula- de Groot die een presentatie verzorgt bij
agendapunt 5.
2. Verslagen
2.1 Verslag Wmo-raad 4-12-2012
Het verslag wordt met een kleine aanpassing vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd of alle opmerkingen (over een aanpassing van
woorden) die tijdens de vergadering van 4 december 2012 gemaakt zijn ook opgenomen zijn in de
verordening. De secretaris licht toe dat er naar zijn mening geen specifieke besluiten over de
verordening zijn gemaakt die geleid hebben tot een voorstel tot wijziging. De vragensteller kan zich
vinden in de toelichting.
Actiepunten
Actie 95. Introductie voor de website naar Addie mailen. Naar aanleiding van een vraag van de
voorzitter blijkt dat nog niet alle leden van de Wmo-raad een introductie naar Addie hebben gemaild.
De voorzitter doet opnieuw een oproep om de introductie te regelen.
Actie 102, 107, 109 tot en met 112 zijn afgewerkt.
2.2 Verslag Gemeente – DB Wmo-raad 19-12-12
Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende besproken:
-Klanttevredenheidsonderzoek. Jannie en Cock zijn hierbij betrokken.
-Relatie Gemeenteraad ten opzichte van de Wmo-raad. Wethouder Troost heeft aangegeven dat de
Wmo-raad ook een rol heeft in het onder de aandacht brengen van het thema Wmo bij de
gemeenteraad. De Wmo-raad ziet zichzelf niet als de initiatiefnemer, maar wel als informerend en
biedt de mogelijkheid dat leden van de gemeenteraad een vergadering van de Wmo-raad kunnen
bezoeken. Een stap kan zijn dat de Wmo-raad haar jaarverslag 2012 en jaarplan 2013 naar de
verschillende fracties in de gemeenteraad stuurt een aangeeft dat de Wmo-raad bereid is een
toelichting te geven op haar werk. Besloten wordt dat de Wmo-raad haar jaarverslag 2012 en
jaarplan 2013 naar de secretariaten van de verschillende fracties in de gemeenteraad mailt. (actie 1)
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3. Wisseling van de voorzitter
Na een periode van vier jaar is voor Ben het moment gekomen om het stokje van voorzitter over te
dragen aan Arjen Bouwmeester. Ben blikt terug op een open manier van communiceren en een
prettige sfeer. Hij bedankt alle leden van de Wmo-raad voor de plezierige samenwerking. Verder
noemt hij ook de goede samenwerking met de wethouders en de ambtelijke organisatie. Vervolgens
draagt hij met een handdruk en onder handgeklap het voorzitterschap over aan Arjen Bouwmeester.
Tijdens het overleg tussen de gemeente en het DB Wmo-raad op 11 maart 2013 zal Ben nog afscheid
nemen van de wethouders Troost en van de Hengel en van de Wmo-adviseur Els van Beurden.
Verder hopen we tijdens de BBQ op 31 mei 2013 nog op een feestelijke wijze afscheid te nemen van
Ben en zijn vrouw.
Vervolgens vertelt Arjen Bouwmeester over zijn werkzaamheden in de accountancy en consultancy.
Verder heeft hij zitting gehad in de raad van commissarissen van resp. Woningstichting Barneveld,
Norschoten en de Rabobank. Arjen heeft er vertrouwen in dat hij op een prettige manier kan
samenwerken.
4. Mededelingen
4.1 Advies Jeugdzorg dd. 15-12-2012
Het advies is na het gesprek over het thema Jeugdzorg in de vergadering van de Wmo-raad op 4
december 2012 opgesteld en naar de gemeente gemaild.
4.2.1 Advies Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld dd. 11-1-2013
Het advies is na het gesprek in de vergadering van de Wmo-raad op 4 december 2012 opgesteld en
naar de gemeente gemaild.
4.2.2 Concept verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld (2013)
Over het concept is zoals bij 4.2.1 genoemd een advies gegeven.
4.3 Project jeugdzorg
Er wordt mondeling verslag gedaan van de stand van zaken. Het voorstel is om op 25 februari 2013
een extra vergadering van de Wmo-raad te houden. Het gaat dan vooral om ons advies op de visie
van de gemeente op de jeugdzorg. De kerngroep (Tanny, Addie, Jan, Thomas) bereid dit onderwerp
voor. De Wmo-raad stemt in met het voorstel om op 25 februari een extra vergadering van de Wmoraad te houden.
4.4 AWBZ-decentralisatie
Er wordt medegedeeld dat de voorbereidingen lopen en de gemeente ons informeert wanneer er
weer actie van de Wmo-raad wordt gevraagd.
4.5 Uitnodiging Informatiebijeenkomst GGZ voor Wmo-raden van de Veluwe en Veluwe Vallei op
woensdag 20 maart van 14.00 tot 17.00 uur, landgoed Veldwijk te Ermelo.
Thomas zal de uitnodiging naar Addie, Jan en Tanny mailen (actie 2)
5. Samenwerking Welzijn Barneveld
Jan Bouw en Cobi Hoogenhout zijn betrokken bij de voorbereiding van dit agendapunt. Zij hebben
Marjan Tuhusula-de Groot gevraagd om een presentatie te verzorgen. Marjan werkt in deeltijd als
consulent leefbaarheid bij de woningstichting Barneveld en daarnaast acht uur bij Welzijn Barneveld.
Haar presentatie richt zich vooral op prestatieveld 1 van de Wmo. Het bevorderen van de sociale
samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Sociale samenhang is een breed begrip.
Het kan gaan over het elkaar op straat groeten, maar ook het iedere morgen helpen van je
buurvrouw bij het aantrekken van haar steunkousen. Het gaat met name om de inzet van bewoners
zelf. De ervaring van Marjan is dat gezamenlijk eten een bindende factor is. Verder noemt Marjan de
nota Kracht en kwetsbaarheid (nov. 2010) en de rapportage Rekenkameronderzoek Wijkplatforms
(dec. 2012). Rapportages die helpen om beleid te maken. Een voorbeeld dat het weleens mis gaat
met beleid is groenomvorming. De burger is te weinig betrokken bij dit plan met als gevolg veel
onvrede. De vraag is dan weer: Hoe kunnen we beter met elkaar samenwerken? Marjan noemt het
project Uit wijken (febr. 2012) Met dit project willen de gemeente Barneveld, de Woningstichting
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Barneveld en Welzijn Barneveld de sociale samenhang verbeteren. Zij zijn elkaars bondgenoten. Naar
aanleiding van enkele vragen blijkt er onduidelijkheid te zijn over de voortgang van acties naar
aanleiding van de nota Kracht en kwetsbaarheid (nov. 2010) en de rapportage
Rekenkameronderzoek Wijkplatforms (dec. 2012). Ook wordt opgemerkt dat de rol van de
wijkplatforms duidelijk herkenbaar moet zijn als bondgenoot. De Wmo-raad geeft aan dat zij ook
bondgenoot wil zijn om te bevorderen dat de sociale samenhang verbeterd. Een eerste stap kan zijn
dat de Woningstichting Barneveld, Welzijn Barneveld en de Wmo-raad een keer om tafel gaan zitten
om te bezien op welke wijze we daadwerkelijk bondgenoot van elkaar kunnen zijn. Vanuit de Wmoraad kan hierbij de secretaris aanwezig zijn en Marjan kan overleggen wie er vanuit de
Woningstichting Barneveld en Welzijn Barneveld een bijdrage kunnen leveren. De Wmo-raad stemt
in met de eerste stap. Verder merkt Mart op dat hij ook betrokken wil worden wanneer er een
tweede stap wordt gezet. Tenslotte wordt opgemerkt dat we het thema zoals hierboven genoemd
ook zullen bespreken tijdens het overleg gemeente DB Wmo-raad op 11 maart 2013. (actie 3)
Thomas zal bezien of hij de nota Kracht en kwetsbaarheid (nov. 2010) en de rapportage
Rekenkameronderzoek Wijkplatforms (dec. 2012) naar alle leden van de Wmo-raad kan mailen.
(actie 4)
6 Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt onveranderd vastgesteld.
7. Rooster van aftreden
Het bijgewerkte overzicht wordt met een kleine aanpassing (Bij Ruurd Blomsma moet “laatste
termijn” vervallen) goedgekeurd. Wel wordt aandacht gevraagd voor tijdige opvolging. De procedure
om een opvolger voor de doelgroep kerken te zoeken is gestart. Wel is er nog een discussie over het
secretariaat. Thomas is bereid om tot uiterlijk eind 2015 secretaris te blijven. De Wmo-raad stemt
hiermee in onder de voorwaarde dat ook de gemeente hiermee akkoord kan gaan. De invulling van
het secretariaat zullen we bespreken tijdens het overleg gemeente DB Wmo-raad op 11 maart 2013.
(actie 5)
8. Concept jaarverslag Wmo-raad 2012
Het concept jaarverslag geeft aanleiding tot enkele opmerkingen. Thomas zal een tweede concept
opstellen. (actie 6) Verder spreken we af dat met ingang van 2013 elk lid voor het jaarverslag een
bijdrage van zijn doelgroep aanlevert bij de secretaris. (actie 7)
9. Concept jaarplan Wmo-raad 2013
Het concept wordt onveranderd vastgesteld.
10. Vergaderrooster 2013
De vergaderdata voor het kwartaaloverleg met de wethouders zijn toegevoegd. Verder geen
opmerkingen.
11. Financiën Wmo-raad
11.1 Financieel verslag Wmo-raad 2012
Het financieel verslag wordt onveranderd vastgesteld.
11.2 Verslag kascommissie 2012 Ruurd Blomsma en Wim Oostenbrink
Ruurd doet verslag van de werkzaamheden van de kascommissie. Alles is in goede orde bevonden.
De penningmeester krijgt decharge van zijn werkzaamheden.
11.3 Benoeming kascommissie 2013
Het bestaande lid Wim Oostenbrink blijft. Nieuw lid van de kascommissie wordt Tineke Both.
12. Vacatures
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12.1 Voor de leden Wim Oostenbrink, Mart Donkervoort en Jannie Bosman is een positief besluit van
het college van B&W ontvangen.
12.2 Er zijn nog de volgende vacatures:
-plaatsvervangend lid doelgroep; Mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking
-plaatsvervangend lid doelgroep; Wijkplatforms
Afgesproken wordt om de oproep om te solliciteren te actualiseren en op onze website te plaatsen
en naar Els van Beurden te mailen. (actie 8)
13. Achterbancontacten
13.1.1 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 5-12-2012
Geen bijzonderheden
13.1.2 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 23-1-2013
Opgemerkt wordt dat het belangrijk blijft om goede aandacht te schenken aan praktijkerveringen uit
het werkveld. Langs informele weg worden er meestal wel oplossingen gevonden
13.1.3 Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
Het agendapunt betreft een voorstel tot het aanpassen van de verordening in verband met de Wet
aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Deze wet ook wel fraudewet genoemd is
per 1 januari 2013 ingegaan. De wet regelt dat fraude met uitkeringen op het gebied van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid veel zwaarder bestraft wordt. Deze regels moeten ook preventief werken
om de groeiende groep van hardnekkige fraudeurs af te schrikken. Op de vergadering van de
Klankbordgroep Werk en Inkomen van 23 januari 2013 is er door een medewerker van de gemeente,
aan de hand van een notitie “Wet verscherpte aanpak fraudebestrijding” een toelichting gegeven. De
klankbordgroep spreekt conform het voorstel van de gemeente in verband met verrekening bij
recidive haar voorkeur uit voor optie drie “Altijd drie maanden verrekenen en op verzoek van
belanghebbende huur/hypotheek rechtstreeks over maken naar verhuurder/hypotheekverstrekker
(modelverordening Stimulansz)”. De derde optie voorkomt problemen rond huisuitzetting wanneer
drie maanden of langer de huur niet wordt betaald.
De Wmo-raad adviseert positief. Thomas stelt een advies op en stemt het concept af met Geurt.
(actie 9)
13.1.4 Uitnodiging 4-3-2013 Participatiewet
Op 4 maart 2013 organiseert de gemeente van 9.30-12.00 uur in het gemeentehuis een
informatiebijeenkomst met de (huidige) aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding/beschut
werken in de gemeente Barneveld. De bijeenkomst is een vervolg op bijeenkomsten in 2012. Een lid
van de klankbordgroep zal aanwezig zijn.
13.1.5 Vergadering van de Klankbordgroep Werk en Inkomen 20-2-2013
Op deze bijeenkomst zal Loes Mulder, projectleider Participatiewet, de klankbordgroep bijpraten.
Mogelijk komt het thema participatie ook op de vergadering van de Wmo-raad van 10 april aan de
orde.
13.2 Voorjaarsbijeenkomst Wmo-platform kerken 3-4-2013
Op woensdagavond 3 april 2013 is er een voorjaarsbijeenkomst Wmo-platform kerken gepland. Het
thema is GGZ. Verder zal Els van Beurden enkele mededelingen doen over relevante ontwikkelingen.
De voorbereiding is in handen van Willy Timmerman (Eleos), Tanny en Thomas.
13.3 Seniorenraad
Er wordt verslag gedaan van de vergadering op 6 februari. Er worden weer informatiebijeenkomsten
“Blijvend thuis in eigen huis” gehouden. Op 11 februari hebben Adrie ten Brinke, voorzitter van de
Seniorenraad en Arjan Kiers, directeur van de zorggroep Ena, de eerste voorlichtingsbijeenkomst in
Nieuw Avondrust in Voorthuizen gehouden. De belangstelling was met ongeveer 150 personen zeer
goed. Verder wordt verteld dat de Seniorenraad verder gaat als een stichting. Op 4 oktober 2013
staat er Seniorenmiddag in de Veluwehal gepland.
14. Externe contacten
Geen bijzonderheden
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15. Rondvraag en sluiting
Cock vertelt dat hij aanwezig is geweest bij het afscheid van Herman Nugteren als directeur van
Welzijn Barneveld en kennis heeft gemaakt met de nieuwe directeur mevr. Ellen Alders. Cock heeft
zijn zorg uitgesproken over de geringe aandacht die aan mantelzorg wordt besteed. Hij heeft ook
aangegeven dat hij mee wil helpen om de dag van de Mantelzorg 2013 te organiseren. In 2012 is er
geen dag van de Mantelzorg georganiseerd.
Ruurd Blomsma spreekt zijn zorg uit over enkele negatieve ervaringen met de Regiotaxi. Jan Bouw
geeft aan dat er een nieuwe vervoerder is. Er zijn enkele aanloopproblemen. Via de Gebruikersgroep
Regiotaxi (Jan is lid) is er aandacht voor de problemen. Verder wordt opgemerkt dat het belangrijk is
om bij onvrede een klachtenkaart te gebruiken.
Addie merkt op dat hem uit NPV-contacten is gebleken dat de Wmo-raden uit diverse omliggende
gemeenten niet zo actief zijn. Veenendaal is wel een gemeente waar de Wmo-raad erg actief is.
Verder geeft Addie aan dat de NPV afdeling Barneveld (Addie is voorzitter) voor haar
najaarsvergadering 2013 het thema Wmo (decentralisaties) op de agenda heeft staan.
Verder spreekt Addie zijn zorg uit over de onrust die er bij burgers leeft in verband met het
voornemen van de regering om fors te korten op de huishoudelijke hulp (75%) en voor de eigen
bijdragen (meer) rekening te gaan houden met beschikbaar vermogen. Voor de Wmo-raad zijn de
zorgen van Addie herkenbaar. Wellicht komt er binnenkort een beleidsbrief van de landelijke
overheid en is dit een goed moment om aan de gemeente te vragen wat zij gaan doen. Goede en
tijdige communicatie is erg belangrijk.
De nieuwe voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr.
95
1

datum
23-05-12
12-02-2013

2

12-02-2013

3

12-02-2013

4

12-02-2013

5

12-02-2013

6

12-02-2013

7

12-02-2013

8

12-02-2013

actie
Introductie voor de website naar Addie mailen
Jaarverslag 2012 en jaarplan 2013 Wmo-raad naar
de secretariaten van de verschillende fracties in
de gemeenteraad mailen
Uitnodiging Informatiebijeenkomst GGZ woensdag 20 maart van 14.00 tot 17.00 uur, te Ermelo,
naar Addie, Jan en Tanny mailen
Samenwerking Welzijn Barneveld (sociale
samenhang en leefbaarheid) bespreken
Informatie over Kracht en kwetsbaarheid (nov.
2010) en de het Rekenkameronderzoek
Wijkplatforms (dec. 2012) naar alle leden van de
Wmo-raad mailen
De invulling van het secretariaat in 2014 en 2015
bespreken
Een tweede concept jaarverslag Wmo-raad 2012
opstellen
Een bijdrage van je doelgroep voor het jaarverslag
Wmo-raad 2013 naar de secretaris mailen.
De oproep voor: 1. een plaatsvervangend lid
doelgroep; Mensen met een lichamelijke of een
verstandelijke beperking en 2. een plaatsvervangend lid doelgroep; Wijkplatforms actualiseren,

wie
Allen
Thomas

wanneer
Zsm
Zsm

Thomas

Zsm

Gemeente DB
Wmo-raad
Thomas

11-03-2013.

Gemeente DB
Wmo-raad
Thomas

11-03-2013.

Allen

Begin 2014

Thomas

Zsm

Zsm

Zsm
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12-02-2013

op onze website plaatsen en naar Els van Beurden
mailen.
Een advies Wet aanscherping handhaving en
sanctiebeleid SZW-wetgeving opstellen

Thomas

Zsm
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