Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 17 september 2014 om
19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld (ingang via de Oude Raadszaal)
Vertegenwoordiging
Aanwezig
Afwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris Thomas Kool
Mantelzorgers
Jannie Bosman, plv.lid
Cock van der Ende, lid en
penningmeester
Vrijwilligers
Wim Oostenbrink (lid)
Ouderen
Tineke Both, lid
Adrie ten Brinke, plv. lid
Sociale minima
Geurt Schut, lid
Lichamelijke en verstandelijke
Jan Bouw, lid
Boudewijn Ridder, plv. lid
beperking
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 13-6-2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actiepunten
Actie 14 tot en met 18 zijn afgewerkt of staan opnieuw op de agenda.
2.2 Verslag Kwartaaloverleg DB Wmo-raad – Gemeente Barneveld 23-6-2014
Enkele punten worden toegelicht. Onze betrokkenheid bij de jeugdwet blijft een aandachtspunt.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
3.1 Raadsinformatieavond 1 oktober 2014
Op 1 oktober om 20.00 uur is er weer een raadsinformatieavond waarin de projectleiders van de
3D’s de raad bijpraten over de voortgang. De Wmo-raad is van harte welkom. We zullen aanwezig
zijn als toehoorder. Wanneer er punten aan de orde komen die om een verder gesprek vragen dan
zullen we dat aangeven.
3.2 Informatieavond Maatjeswerk Autisme en de Wmo-raad 17 november 2014
Op 17 november wordt er door Maatjeswerk Autisme en de Wmo-raad een informatieavond
verzorgd over PGB en Wmo. Naast de leden van Maatjeswerk (60 ouders) worden de leden van de
gemeenteraad en de Wmo-raad uitgenodigd.
3.3 Beleidsregels Jeugdhulp def1
De beleidsregels Jeugdhulp die ter kennisname zijn ontvangen geven aanleiding tot enkele
opmerkingen. Zo is niet duidelijk wat er met:
1. Universele preventie: Welzijn Nieuwe Stijl en Vrijwilligerscircuit en
3. Lichte ondersteuning: Langdurige ondersteuning door vrijwilligers wordt bedoeld.
Verder vinden we het jammer dat er bij de beleidsregels geen toelichting opgenomen is en vragen
we ons af of de “voorwaarden pgb besteden aan het sociaal netwerk” toch niet betekent dat het
leveren van voldoende maatwerk moeilijk wordt. Tijdens het overleg met de wethouders op 22
september zullen we navraag doen (actie 19)
3.4 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Het besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp is ter kennisname ontvangen. Mede gezien
de afspraak dat we meer betrokken willen worden bij de jeugdwet vinden we het niet prettig dat we

1

deze informatie ter kennisname hebben ontvangen en niet in de gelegenheid zijn gesteld om een
reactie/mening (op een concept) te geven.
3.5 Verslag Platform Wonen-Zorg-Welzijn 2 juni 2014
Het verslag geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen
3.6 Advies Verordening jeugdhulp 18 juni 2014
Het advies is opgesteld naar aanleiding van agendapunt 3.2 van de vergadering van de Wmo-raad
van 13 juni 2014. In het overleg met de wethouders op 23 juni 2014 is met elkaar over het advies
gesproken.
4. Beleid Participatiewet
4.1 Concept Participatieverordening
4.2 Notitie overzicht wijzigingen Participatieverordening
4.3 Notitie ondersteuningsaanbod Participatie
4.4 Concept Notitie Beschermd werk in de gemeente Barneveld
4.5 Notitie Tegenprestatie
4.6 Concept Verordening IOAW en IOAZ 2015
Op 17 september is er door de ambtelijke organisatie (Loes, Ellie, Els), tijdens de vergadering van de
Klankbordgroep Werk en Inkomen, op hoofdlijnen een toelichting gegeven op diverse ontwikkelingen
zoals onder de punten 4.1 tot en met 4.6 genoemd. Op de vergadering van de Klankbordgroep waren
drie leden van de Wmo-raad (Geurt, Wim, Thomas) aanwezig. De Klankbordgroep is positief over de
verordeningen (punt 4.1 en 4.6) en vindt de notitie Beschermd werk in de gemeente Barneveld en de
notitie Tegenprestatie (punt 4.4) waardevol. Tijdens de vergadering van de Wmo-raad geeft Ellie
Huisman nog een nadere toelichting. Ellie geeft aan dat de nieuwe verordeningen een gevolg zijn van
de invoering van de Participatiewet en de Wet maatregelen Wwb per 1 januari 2015. Verder merkt
Ellie op dat er veel aanpassingen noodzakelijk zijn in de verordeningen maar dat de gevolgen voor de
cliënten beperkt zijn. Een belangrijke verandering is dat de aangepaste regelgeving meer ruimte
biedt voor maatwerk. De gedachtewisseling binnen de Wmo-raad richt zich vooral op de punten 4.1,
4.4 en 4.5. Het is een enorme hoeveelheid papier en gaat vooral over de juridisch juiste
omschrijvingen. Voor de Wmo-raad betekent het dat zij zich beperken tot de hoofdlijnen en meer
gericht zijn op uitvoering vanaf 1 januari 2015. Ellie zal haar presentatie naar de leden van de Wmoraad mailen. (actie 20) De Wmo-raad besluit positief over de punten 4.1, 4.4, 4.5 en 4.6. Mede in
verband met de vraag om een snelle reactie voor punt 4.4 zal de secretaris hiervoor een reactie
opstellen en naar de gemeente mailen (actie 21) Over de punten 4.1, 4.5 en 4.6 wordt een concept
advies opgesteld en ter beoordeling naar alle leden van de Wmo-raad gemaild (actie 22) Na
verwerking van eventuele reacties wordt een definitief advies opgesteld en naar de gemeente
gemaild (actie 23)
5. Burgerparticipatie (Van Wmo-raad naar Sociale Adviesraad)
In aansluiting op het gesprek tijdens de vergadering van de Wmo-raad van 13 juni 2014 (punt 4.2) is
de notitie opnieuw aangepast. Als hoofdindeling kiezen we voor: Wmo, Participatiewet, Jeugdwet.
Vervolgens wordt er uitgebreid gesproken over een mogelijke aanpassing van de doelgroepen. We
constateren dat er ondanks een hoofdindeling vrij veel overlap is en we ook rekening moeten
houden met de herkenbaarheid voor onze achterban. Als voorbeeld: vertegenwoordiger kerken is
helder, maar vertegenwoordiger Wmo is niet helder genoeg. We besluiten vooralsnog de
doelgroepenindeling te handhaven. Het kan wel zijn dat bijvoorbeeld de doelgroep Cliëntenraden
van Woon-zorginstellingen gaat vervallen en er een nieuwe doelgroep Jeugd ontstaat. Het kan ook
zijn dat de aandacht voor de jeugd meer gezamenlijk wordt opgepakt. Het is ook belangrijk dat een
vertegenwoordiger goed op de hoogte is en blijft wat er in zijn of haar achterban leeft. Arjen zal de
notitie aanpassen (actie 24) Op 18 september vindt er een vervolgoverleg plaats met Els.
6. Achterbancontacten
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Meo vertelt dat er op 16 oktober een informatieavond Wmo-platform kerken gepland is. Gertjan
Kraan zal ingaan op vragen die er bij de kerken leven. Meo heeft aan de kerken gevraagd om vragen
in te leveren. De leden van de Wmo-raad krijgen zoals gebruikelijk ook een uitnodiging.
Tineke geeft aan dat de Seniorendag 2014 in Trefpunt Voorthuizen op 1 oktober 2014 niet door gaat,
maar nu gepland staat voor het voorjaar 2015. Er zijn nog teveel onduidelijkheden.
Jan vertelt dat hij samen met Boudewijn nadenkt over een eventuele informatiebijeenkomst voor
hun doelgroep lichamelijke en verstandelijke beperking.
Addie vraagt zich af of de gemeente Barneveld voldoende voorbereid is op de veranderingen per 1
januari 2015 en of het budget voldoende is. We nemen deze vraag mee naar het wethoudersoverleg
op 22 september 2014 (actie 25)
Addie vraagt waarom de Wmo-raad niet uitgenodigd is voor het Prinsjesdagontbijt op
dinsdagmorgen 16 september. De secretaris geeft aan dat er per abuis geen uitnodiging naar alle
leden van de Wmo-raad is gemaild. Volgend jaar hoopt hij deze fout niet te maken.
7. Rondvraag en sluiting
Tijdens de rondvraag komen er geen bijzonderheden naar voren. De voorzitter bedankt een ieder
voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr. datum
19

17-9-2014

20
21

17-9-2014
17-9-2014

22

17-9-2014

23

17-9-2014

24

17-9-2014

25

17-9-2014

actie

wie

wanneer

Beleidsregels Jeugdhulp def1 aan de orde stellen
tijdens wethoudersoverleg
Presentatie naar de leden Wmo-raad mailen
Reactie op Notitie Beschermd werk opstellen en
naar de gemeente mailen
Concept advies punt 4.1, 4.5 en 4.6 opstellen en
naar de Wmo-raad mailen
Definitief advies punt 4.1, 4.5 en 4.6 opstellen en
naar de gemeente mailen
Notitie Burgerparticipatie (Van Wmo-raad naar
Sociale Adviesraad) aanpassen
Vragen of de gemeente voldoende voorbereid is
op de veranderingen per 1 januari 2015 en of het
budget voldoende is.

DB Wmo-raad

22-9-2014

Ellie
Thomas

Zsm
Zsm

Thomas

Zsm

Thomas

Zsm

Arjen

Zsm

DB Wmo-raad

22-9-2014
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