Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op vrijdag 13 juni 2014 van 16.00-18.00
uur, bij Thomas Kool, Overhorsterweg 40, Voorthuizen. Aansluitend is er met partners een BBQ.
Vertegenwoordiging
Aanwezig
Afwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris Thomas Kool
Mantelzorgers
Cock van der Ende, lid en
penningmeester
Jannie Bosman, plv.lid
Vrijwilligers
Wim Oostenbrink (lid)
Ouderen
Tineke Both, lid
Adrie ten Brinke, plv. lid
Sociale minima
Geurt Schut, lid
Lichamelijke en verstandelijke
Jan Bouw, lid
beperking
Boudewijn Ridder, plv. lid
Psychiatrische aandoening
Tanny Gunter, lid
Cliëntenraden van WoonAddie Lassche, lid
zorginstellingen
Wijkplatforms
Cobi Hoogenhout, lid
Peter Kreekelenberg, plv. lid
Kerkelijke organisaties
Meo Wolswinkel, lid
Kees Blaak, plv. lid
1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering.
2. Verslagen
2.1 Verslag Wmo-raad 9-4-2014
Het verslag wordt met een kleine aanpassing vastgesteld.
Actiepunten
Actie 10 Navraag doen bij Els van Beurden over de stand van zaken reactie wijkplatforms. Uit de
navraag is gebleken dat Welzijn Barneveld een actieplan uitwerkt waarbij de gemeente een
“maatschappelijke makelaar” (Maarten Vincenten) ter beschikking stelt. Peter geeft aan dat Maarten
bezig is met zich in te werken in de materie. Cobi vult aan dat er op 2 juli een stuurgroepvergadering
Wijkplatforms gepland is. Op deze stuurgroepvergadering wordt ook de veilheidsmonitor 2013
besproken. We blijven de ontwikkelingen volgen.
Actie 9 tot en met 13 zijn afgewerkt of staan opnieuw op de agenda.
Naar aanleiding van het verslag (agendapunt 5.2 Niet aangenomen amendement Uitwerking
decentralisaties op de burgers) merkt de voorzitter op dat hij aanwezig is geweest op een
brainstormbijeenkomst met de griffier, de raadsfracties en de ambtelijke organisatie. B&W komt met
een reactie. (geagendeerd commissie bestuur/samenleving op 24 juni 2014)
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
3.1 Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld
Door de secretaris is na overleg met de voorzitter aan Gertjan Kraan gemaild dat de Wmo-raad van
mening is dat de verordening een compleet beeld geeft van relevante punten en de Wmo-raad op dit
moment geen behoefte heeft aan een advies/reactie van de Wmo-raad. Hierbij speelt ook dat de
Wmo-raad de afgelopen tijd al op diverse manieren bij de voorbereidingen van de Nieuwe Wmo is
betrokken en daarover pre-adviezen heeft uitgebracht. De Wmo-raad ondersteunt de gevolgde
werkwijze en blijft de ontwikkelingen (verdere voorbereiding/implementatie) nauwlettend volgen.
Het is een dynamisch proces waarbij het belangrijk is dat de uitvoering adequaat wordt gemonitord,
geëvalueerd en zonodig binnen korte tijd wordt bijgestuurd.
3.2 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Barneveld
Over het implementatieplan Jeugd en de concept Verordening jeugdhulp gemeente Barneveld is
tussen de jeugdgroep van de Wmo-raad (Addy, Tanny en Jan) en de ambtelijke organisatie (Mirte
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Loeffen en Elsa Rijssenbeek) geklankbord. Hiervan is geen verslag gemaakt en de verdere
betrokkenheid van de Wmo-raad bij de Verordening jeugdhulp gemeente Barneveld is te gering
geweest. De Wmo-raad spreekt de wens uit om bij de ontwikkelingen (verdere
voorbereiding/implementatie) meer betrokken te worden. De secretaris zal hierover een brief naar
de gemeente mailen waarbij ook gevraagd wordt waarom in de concept Verordening jeugdhulp
gemeente Barneveld geen paragraaf cliëntondersteuning en paragraaf hardheidsclausule is op
genomen. (actie 14) In de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente
Barneveld is wel een paragraaf cliëntondersteuning (artikel 3) en een paragraaf hardheidsclausule
opgenomen (artikel 25).
3.3 Reactie Op te stellen verordening participatiewet 29-4-2014
De reactie geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
3.4 Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Barneveld
Vanuit de Wmo-raad worden enkele punten genoemd die van specifiek belang zijn:
Pag. 9 Thema B. Een sociale en vitale samenleving: punt 1. Wijkplatforms: Meer overleg en
samenwerking; punt 9. Op te stellen actieplan vrijwilligers; punt 10. Rol van de kerken: De Wmo-raad
vindt het belangrijk dat bij het programma voor het pastoresoverleg de Kerkelijk vertegenwoordiger
van de Wmo-raad wordt betrokken.
Pag. 16 Thema A. Wonen: punt 10. Er komt in 2014 een notitie Wonen, Zorg en Welzijn Barneveld. In
verband met een conceptnotitie (nulmeting) zijn enkele leden van de Wmo-raad op 31 maart op een
klankbordbijeenkomst aanwezig geweest. Verder is Adrie ten Brinke, als vertegenwoordiger uit de
Wmo-raad, betrokken bij het Platform Wonen-Zorg-Welzijn.
Verder worden er geen bijzondere opmerkingen over het coalitieakkoord gemaakt.
3.5 Jaarverslaggeving 2013 Gemeente Barneveld
De jaarverslaggeving vermeldt over 2013 een positief saldo baten en lasten van € 3 mln. Dit bedrag is
aanzienlijk hoger dan begroot. Het betekent dat de financiële positie over 2013 gezond is. Verder
worden er geen bijzondere opmerkingen over de jaarverslaggeving gemaakt.
3.6 Overzicht bijeenkomsten Wmo-raad cs
Het overzicht laat zien bij welke bijeenkomsten (Wmo-gerelateerd) één of meerdere leden van de
Wmo-raad betrokken zijn. Het is een hulpmiddel bij het opstellen van het jaarverslag van de Wmoraad. Aanvullingen kunnen naar de secretaris worden gemaild. (actie 15)
4. Beleid
4.1 Evaluatie informatieavond Gemeenteraad-Wmo-raad op 15 mei 2014 over het thema: Rol
Wmo-raad en Gemeenteraad 3D’s
Gereageerd wordt dat de informatieavond positief is verlopen. We blijven waken voor onze
onafhankelijke rol. Voor de (nieuwe) leden van de Wmo-raad en de gemeenteraad was er voldoende
gelegenheid om met elkaar kennis te maken.
4.2 Notitie Arjen Bouwmeester (Opzet Wmo-raad Nieuwe Stijl)
In aansluiting op eerdere gesprekken (Wmo-raad 4-12-2013, 11-2-2014, 9-4-2014) heeft de voorzitter
een “praatplaatje” opgesteld. Na een uitgebreide gedachtewisseling is de conclusie dat we ons
kunnen vinden in de hoofdlijnen. Het betekent dat op het eerste niveau de doelgroepen blijven
bestaan. Of er al dan niet een aparte doelgroep jongeren komt is nog niet duidelijk. Naast het eerste
niveau is het belangrijk wat we op het tweede niveau willen/kunnen organiseren. Op het tweede
niveau kunnen we bijvoorbeeld denken aan de Seniorenraad, Klankbordgroep Werk en Inkomen en
het Wmo-platform kerken. Vervolgens is dan de vraag wat de Wmo-raad op het eerste niveau wil
agenderen en bespreken en wat de doelgroepvertegenwoordiger(s) op het tweede niveau willen
agenderen en bespreken. De voorzitter sluit af met de vraag aan alle leden van de Wmo-raad om
binnen enkele dagen, voor je betreffende doelgroep, het volgende uit te voeren: (actie 16)
-Opmerkingen over zijn notitie aan hem te mailen.
-Aan te geven hoe je het tweede niveau wil/kan organiseren.
-Aan te geven wat er op het tweede niveau besproken kan/moet worden.
Arjen zal de reacties verwerken en de notitie aanpassen. (actie 17)
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4.3 Mail Els van Beurden 28-5-2014 Wmo-raad na 1-1-2015 Verordening Cliënt- en
burgerparticipatie Werk, Zorg en Inkomen
Els stelt voor om op korte termijn weer verder te praten over de Verordening cliënt- en
burgerparticipatie Werk, Zorg en Inkomen. Afgesproken wordt dat op 24 juni Arjen, Tanny,
Boudewijn en Thomas het vervolggesprek zullen voeren.
4.4 Mail Els van Beurden 28-5-2014 Klantonderzoek 2013
Het idee was om een schriftelijk onderzoek onder de huidige gebruikers van AWBZ-begeleiding uit te
voeren. Omdat er nog geen gegevens van het zorgkantoor en/of VWS aanwezig zijn kan er op korte
termijn geen onderzoek plaatsvinden. Wel zijn er resultaten uit de veilheidsmonitor 2013
beschikbaar. Hierin wordt aandacht besteed aan de sociale cohesie. De Wmo-raad kan zich erin
vinden dat er geen onderzoek plaatsvindt.
4.5 Mail Els van Beurden 5-6-2014 Verordeningen in de raadscommissie
De Wmo-raad is door de agendacommissie uitgenodigd voor de vergadering van de commissie
bestuur/samenleving van 24 juni 2014. Alle leden van de Wmo-raad zijn welkom. De voorzitter en
secretaris nemen namens de Wmo-raad deel aan Het Gesprek.
5. Achterbancontacten
5.1 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 9-4-2014
5.2 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 14 -5 2014
5.3 Verslag Wmo-platform kerken 24-4-2014
De verslagen geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen
5.4 Overige achterbancontacten
Jannie heeft per mail laten weten dat zij op 14 mei aanwezig is geweest op een ledenbijeenkomst
van Mezzo. Het onderwerp was “De participatiesamenleving in de praktijk”. Verder was het uitje
voor de mantelzorgers op 20 mei weer geweldig.
Cock vraagt of er op het overleg met de wethouders op 23 juni een toelichting gegeven kan worden
op het voornemen om de bijdrage aan Maaltijden aan huis fors te beperken. (actie 18)
6. Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr. datum
14
15

13-06-2014
13-06-2014

16

13-06-2014

17
18

13-06-2014
13-06-2014

actie

wie

wanneer

Brief naar B&W mailen verordening jeugdhulp
Aanvullingen overzicht Wmo-raad cs naar de
secretaris mailen
Op de Notitie Arjen Bouwmeester (Opzet Wmoraad Nieuwe Stijl) reageren
Notitie Opzet Wmo-raad Nieuwe Stijl aanpassen

Thomas
Allen

Zsm
Zsm

Allen

Zsm

Arjen
DB Wmo-raad

Zsm
23-6-2014

Een toelichting vragen ivm het voornemen
om de bijdrage aan Maaltijden aan huis fors
te verlagen
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