Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op donderdag 19 september 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 Arjen Bouwmeester
Jannie Bosman, plv. lid

Tineke Both, lid
Geurt Schut, lid
Jan Bouw, lid
Boudewijn Ridder, gast
Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Peter Kreekelenberg, plv. lid
Thomas Kool, lid en secretaris
Mart Donkervoort

Afwezig
Cock van der Ende, lid en
penningmeester
Wim Oostenbrink (lid)
Adrie ten Brinke, plv. lid

Leen Droogendijk, plv. lid
Cobi Hoogenhout, lid
Kees Blaak, plv. lid

1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de eerste vergadering na het zomerseizoen. Hij heet in het
bijzonder welkom Boudewijn Ridder en Gertjan Kraan. Boudewijn is aanwezig om kennis te maken
met de Wmo-raad en te bezien of hij plaatsvervangend lid wil worden van de Wmo-raad, doelgroep
lichamelijke en verstandelijke beperking.
2. Verslagen/notulen
2.1 Verslag Wmo-raad 31-5-2013
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Actiepunten
Actie 17 Introductie voor de website naar Addie mailen. Addie heeft de betreffende leden van de
Wmo-raad gemaild, maar nog zonder resultaat. Het actiepunt blijft staan.
Actie 18 Navraag doen op het wethoudersoverleg in verband met Innovatieprojecten. Er is nog geen
navraag gedaan. Het actiepunt blijft staan.
Actie 19, 20 en 21 zijn afgewerkt.
2.2 Verslag Gemeente - DB Wmo-raad 9-9-2013
Het verslag is nog niet ontvangen.
3. Mededelingen
3.1 Vertrek Ruurd Blomsma
Ruurd Blomsma heeft aangegeven te bedanken als lid van de Wmo-raad. Hij voelt zich niet begrepen
in verband met zijn bemoeienis wat betreft een aanvraag van een Wmo-ondersteuning door een
cliënt. De voorzitter is nog bezig om contact met Ruurd te zoeken.
3.2 Commissievergadering Samenleving 18-9-2013
Op de vergadering van de commissie Samenleving op 18 september is een toelichting gegeven op de
drie decentralisaties. Enkele leden van de Wmo-raad zijn aanwezig geweest. De presentatie van de
AWBZ (nieuwe Wmo) staat vanavond ook op onze agenda. Wat betreft de Jeugdzorg zal er door de
projectgroep Kwetsbare Jeugd (Addie, Jan, Tanny) op korte termijn een overleg plaatsvinden met
Elsa Rijssenbeek, beleidsmedewerker van de gemeente. Verder heeft Elsa aangegeven dat zij
verwacht had dat er bij de presentatie meer leden van de Wmo-raad aanwezig waren geweest. Het
niet aanwezig zijn heeft vooral te maken met het niet ontvangen van de uitnodiging door de
secretaris. Er wordt op gewezen dat relevante informatie voor de vergaderingen van de Wmo-raad
altijd naar de secretaris moeten worden gemaild. Tenslotte wordt nog een korte impressie gegeven
van de presentaties op de commissievergadering Samenleving. Het is complexe materie die nog de
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nodige tijd vraagt voor zowel leden van de gemeenteraad als van de Wmo-raad om haar rol goed te
kunnen vervullen.
4. Uitgaande correspondentie (ter kennisname)
4.1 Advies Klantonderzoek Mantelzorgers 2012 dd. 15 juli 2013
Naar aanleiding van het advies wordt aangegeven dat langs informele weg is begrepen dat Welzijn
Barneveld en de ambtelijke organisatie van de gemeente niet (volledig) begrijpen waarom de Wmoraad steeds weer aandacht vraagt voor een actualisering van het vrijwilligers en mantelzorgbeleid. Er
wordt toch al veel gedaan in Barneveld. Voorgesteld wordt om Welzijn Barneveld en de ambtelijke
organisatie een keer uit te nodigen op een vergadering van de Wmo-raad. Input voor het gesprek zijn
de tot nu toe gegeven adviezen door de Wmo-raad en de Kamerbrief Versterken, verlichten en
verbinden dd. 20 juli 2013. Belangrijke vragen zijn: Hoe is de rolverdeling tussen Welzijn Barneveld
en de gemeente? Hoe vult de gemeente haar regiefunctie in? Wat willen we bereiken en in hoeverre
sluit dat aan bij wetgeving rond het sociale domein (jeugdwet, participatiewet, Wmo)?
4.2 Het sociale domein in beweging en gemeenteraadsverkiezingen 2014 dd. 15 juli 2013
Het schrijven sociale domein is naar de secretarissen van de fracties gemaild. Er zijn geen reacties
ontvangen. De Wmo-raad vindt het belangrijk om de voortgang van ons schrijven (wordt er iets mee
gedaan?) te volgen. Addie en Mart nemen het voortouw om de ontwikkelingen te volgen en zullen
de Wmo-raad informeren.
5. Binnengekomen stukken
Geen
6 .Te bespreken punten
6.1 Presentatie Gertjan Kraan stand van zaken AWBZ
Als voorbereiding op de presentatie is het (besluit B-08 B&W) Plan van aanpak AWBZ (bijlage voor de
gemeenteraad 1-10-2013 naar alle leden van de Wmo-raad gemaild. Gertjan geeft aan de hand van
een diapresentatie een heldere toelichting. De diapresentatie wordt naar alle leden van de Wmoraad gemaild. (actie 22) Er worden diverse vragen gesteld. Gertjan geeft aan dat wanneer er nog
vragen of suggesties zijn hij deze graag ontvangt. Verder wordt er gewerkt aan een beleidskader
(voor de drie decentralisaties) waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de adviezen van
de Wmo-raad. Het is niet de bedoeling dat er opnieuw adviezen van de Wmo-raad worden gevraagd.
Het is wel mogelijk dat de Wmo-raad reageert omdat zij van mening is dat er onvoldoende rekening
is gehouden met de gegeven adviezen. Op 14 oktober (middag en avond) is er door de gemeente een
bijeenkomst (AWBZ- nieuwe Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) gepland waar maatschappelijke
organisaties en burgers (opnieuw) hun mening over de plannen kunnen geven. De Wmo-raad wordt
gevraagd hierbij ook aanwezig te zijn. De voorzitter bedankt Gertjan voor zijn bereidheid om de
Wmo-raad opnieuw uitvoerig en met veel passie en betrokkenheid te informeren.
7. Vacatures
7.1 Verlenging maximale zittingsduur
Met het voorstel om de maximale zittingsduur te verlengen van acht naar twaalf jaar wordt
ingestemd. Het belangrijkste argument hiervoor is het borgen van de kwaliteit van de Wmo-raad.
Thomas zal het rooster van aftreden in concept aanpassen en voor een volgende vergadering van de
Wmo-raad agenderen. (actie 23)
7.2 Vacature lid doelgroep Kerken
Tot nu toe hebben er zich geen kandidaten gemeld. Mede in het licht van de decentralisaties die nog
lopen en agendapunt 7.1 geeft Thomas aan bereid te zijn om tot eind 2015, naast secretaris,
vertegenwoordiger Kerken te blijven. De Wmo-raad stemt in. Het is wel belangrijk dat we blijven
zoeken naar een kerkelijk vertegenwoordiger die dan nog (een jaartje) ingewerkt kan worden door
Thomas.
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8. Achterbancontacten
8.1 Kamerbrief Versterken, verlichten en verbinden dd. 20 juli 2013
De kamerbrief is als achtergrondinformatie naar alle leden van de Wmo-raad gemaild.
Enkele leden van de Wmo-raad geven aan dat zij moeite hebben om dit soort beleidsstukken te
doorgronden. Daarbij speelt bestuurlijke ervaring en affiniteit met de materie een belangrijke rol. De
Wmo-raad streeft bij de samenstelling van haar raad naar een goed evenwicht tussen bestuurlijke en
inhoudelijke ervaring.
8.2 Achterbancontacten
Tineke vertelt dat er 1 oktober een Infomarkt “Thuis Wel Zijn” in de Veluwehal wordt gehouden. Zij
reikt een flyer uit. Op 30 oktober is er in de Essenburcht in Kootwijkerbroek een avond in verband
eigen bijdrage (toelichting door een notaris) en scheiden van wonen en zorg (Arjan Kiers)
Geurt geeft aan dat de Klankbordgroep Werk en Inkomen op zoek is naar nieuwe leden. Het gaat
vooral om leden die tot de doelgroep horen. Er zal ook gebruik gemaakt worden van de
nieuwspagina van de gemeente.
Addie vertelt dat er op 14 november door de NPV-Barneveld een avond gepland is met als thema
“Met elkaar voor elkaar” in verband met de drie decentralisaties. Sprekers zijn wethouder van
Daalen, Karina van Triest, coördinator CJG en Jan Vogel, directeur de Rozelaar. Thomas doet mee in
de discussie met een bijdrage vanuit de rol van de kerken. Er komt een advertentie in de Barneveldse
Krant, het Reformatorische Dagblad en het Nederlands Dagblad.
Jannie vraagt aandacht voor een bijeenkomst voor mantelzorgers op 26 september in de Veluwehal
met als thema: Hoe blijf ik op de been?
9.Rondvraag en sluiting
Mart vertelt dat zijn vrouw ondersteuning zoekt in verband G-sport Barneveld. Afgesproken wordt
dat Mart relevante informatie naar de secretaris mailt. (actie 24)
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr.
17

datum
31-5-2013

18

31-5-2013

22
23
24

19-9-2013
19-9-2013
19-9-2013

actie
Mail sturen naar leden Wmo-raad die nog een
introductie op moeten stellen
Navraag doen op het wethoudersoverleg in
verband met Innovatieprojecten

wie
Addie

wanneer
Zsm

DB Wmo-raad

2-12-2013

Diapresentatie AWBZ mailen
Concept rooster van aftreden mailen
Relevante informatie G-sport naar de
secretaris mailen

Thomas
Thomas
Mart

Zsm
Zsm
Zsm
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