Notulen van de extra vergadering van de Wmo-raad Barneveld op maandag 25 februari 2013 om
19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld
Vertegenwoordiging
Aanwezig
Afwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Mantelzorgers
Cock van der Ende, lid en
Jannie Bosman, plv. lid
penningmeester
Vrijwilligers
Wim Oostenbrink (lid)
Ouderen
Tineke Both, lid
Adrie ten Brinke, plv. lid
Sociale minima
Geurt Schut, lid
Ruurd Blomsma, plv. lid
Lichamelijke en verstandelijke
Jan Bouw, lid
beperking
Psychiatrische aandoening
Tanny Gunter, lid
Cliëntenraden van WoonAddie Lassche, lid
Leen Droogendijk, plv. lid
zorginstellingen
Wijkplatforms
Cobi Hoogenhout, lid
Kerkelijke organisaties
Thomas Kool, lid en secretaris
Kees Blaak, plv. lid
Algemeen
Mart Donkervoort
1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering.
2. Verslagen
2.1 Verslag Wmo-raad 12-2-2013
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Actie 95. Enkele leden van de Wmo-raad moeten hun introductie (en foto) nog naar Addie mailen.
Actiepunten
Actie 2, 4, 6, 8 en 9 zijn afgewerkt.
3. Mededelingen
3.1 Jaarverslag 2012 van de Wmo-raad Barneveld
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
3.2 Advies Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving d.d. 20-2-2013
Het advies geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
3.3 Vergadering Klankbordgroep Werk en Inkomen d.d. 10-4-2013
Op de vergadering van de Klankbordgroep Werk en Inkomen van 10 april 2013 wordt er een tweede
toelichting gegeven op de ontwikkelingen rond de Participatiewet. De vraag is wie van de Wmo-raad
op 10 april aanwezig willen zijn? Tanny en Mart geven aan belangstelling te hebben.
4. Jeugdzorg
De voorzitter geeft de leden van de kerngroep gelegenheid om een toelichting te geven.
4.1 Advies Jeugdzorg dd. 15-12-2012
Dit advies is eerder besproken en dient nu als input voor ons advies op de regionale visie en de lokale
visie (agendapunt 4.7).
4.2 De regionale visie: Elke jeugdige telt en doet mee
Addie en Thomas geven namens de kerngroep een toelichting op de definitieve regionale visie. De
Wmo-raad constateert dat, conform de aanbeveling van de gezamenlijke Wmo-raden in het
FoodValley gebied, in het definitieve regionale advies meer aandacht is geschonken aan het
cliëntperspectief en de ambitie dat veiligheid van de jeugd voorop staat. De regionale visie biedt een
belangrijk regionaal en plaatselijk kader voor de verdere inrichting van de jeugdzorg en het maken
van regionale samenwerkingsafspraken. B&W van de gemeente Barneveld adviseert de
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gemeenteraad om de regionale visie voor kennisgeving aan te nemen. Gezien het belang van de
regionale visie en de heldere inhoud adviseren we de regionale visie te agenderen als
besluitvormend. De mening van de Wmo-raad wordt opgenomen in het advies (agendapunt 4.7).
4.3 De lokale visie van de gemeente Barneveld: Zorg voor jeugd in Barneveld
Zie agendapunt 4.7
4.4 Nulmeting bij de lokale visie van de gemeente Barneveld: Zorg voor jeugd in Barneveld
De belangrijkste gegevens zijn ons bekend. Het document wordt verder niet specifiek besproken.
4.5 Conceptwetvoorstel Jeugdwet 18-7-2012
Vooral hoofdstuk 2 “De verantwoordelijkheid van de gemeente” is belangrijk voor ons advies.
(agendapunt 4.7)
4.6 Mondelinge toelichting door de kerngroep.
Addie neemt het voortouw voor de toelichting. De andere leden van de kerngroep (Tanny, Jan,
Thomas) vullen op onderdelen aan. Naar de leden van de kerngroep is al een concept versie van het
uit te brengen advies en het spoorboekje transitie Jeugdzorg gemaild.
4.7 Input voor ons advies voor de regionale- en de lokale visie.
Mede aan de hand van het concept advies, dat opgesteld is door Addie en Thomas, worden diverse
punten toegelicht. Afgesproken wordt dat Thomas de opmerkingen uit de vergadering zal verwerken
en zal afstemmen met Arjen. (actie 10) Daarna wordt het concept naar alle leden van de Wmo-raad
gemaild met de mogelijkheid te reageren. (actie 11) Het streven is om ons definitieve advies op 1
maart naar de gemeente te mailen. (actie 12) Verder spreken we af dat Addie Lassche deel zal nemen
aan Het Gesprek op de vergadering van de commissie Samenleving van 14 maart. (actie 13)
5. Rondvraag en sluiting
Er wordt gevraagd wanneer we het voorstelrondje voor de voorzitter houden? Afgesproken wordt
het voorstelrondje voor de volgende vergadering te agenderen. De rondvraag geeft verder geen
aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Arjen sluit de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr.
95
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datum
23-05-12
12-02-2013
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12-02-2013
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25-02-2013
25-02-2013
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25-02-2013
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25-02-2013

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
Samenwerking Welzijn Barneveld (sociale
samenhang en leefbaarheid) bespreken
De invulling van het secretariaat in 2014 en 2015
bespreken
Een bijdrage van je doelgroep voor het jaarverslag
Wmo-raad 2013 naar de secretaris mailen.
Conceptadvies Jeugdzorg met Arjen afstemmen
Conceptadvies Jeugdzorg naar alle leden van de
Wmo-raad mailen
Definitieve advies Jeugdzorg naar de gemeente
mailen
Deelnemen Het Gesprek vergadering commissie
Samenleving ivm Visie Jeugdzorg
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