Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op dinsdag 29 oktober 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
Cock van der Ende, lid en
penningmeester
Jannie Bosman, plv.lid
Wim Oostenbrink (lid)
Tineke Both, lid
Adrie ten Brinke, plv. lid
Geurt Schut, lid
Jan Bouw, lid
Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Peter Kreekelenberg, plv. lid
Thomas Kool, lid en secretaris

Afwezig

Boudewijn Ridder, plv. lid

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

1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder welkom Loes
Mulder en Elsa Rijssenbeek.
1.1 Voordracht Boudewijn Ridder als plv. lid Wmo-Raad doelgroep Lichamelijke- en/of
verstandelijke beperking
De vergadering stemt in met de voordracht van Boudewijn Ridder plv. lid Wmo-Raad doelgroep
Lichamelijke- en/of verstandelijke beperking. De voordracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan
B&W. (actie 25)
2. Verslagen/notulen
2.1 Verslag Wmo-raad 19-9-2013
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Actiepunten
Actie 17, 22 en 23 zijn afgewerkt.
Naar aanleiding van het verslag merkt Arjen op dat hij met Ruurd Blomsma heeft gesproken. De
belangrijkste reden voor Ruurd om te bedanken voor de Wmo-raad is zijn onvrede over het
functioneren van het loket Werk Zorg en Inkomen (WZI) en het vele leeswerk van (beleids)stukken.
Ruurd blijft wel lid van de klankbordgroep Werk en Inkomen.
2.2 Verslag Gemeente - DB Wmo-raad 9-9-2013
Geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
2.3 Verslag bijeenkomst aanbieders beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding 30-9-2013
Het vinden van voldoende werkgevers die (met financiële hulp van de gemeente) bereid zijn om
mensen met beperkingen (lage loonwaarde) regulier werk te bieden blijft een belangrijk
aandachtspunt.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
3.1 Presentatie Gertjan Kraan (AWBZ nieuwe Wmo) van 9-10-2013.
In de presentatie is ook informatie opgenomen over de Jeugdwet en Participatiewet. Verder geen
opmerkingen.
3.2 VNG publicatie “een goed gesprek”
Diverse keren wordt de gemeente Barneveld genoemd. Naar aanleiding van de publicatie wordt
gesproken over signalen die er op duiden dat het soms (te) lang duurt voor het keukentafelgesprek
plaats kan vinden. Als voorbeeld wordt genoemd dat iemand na een heupoperatie/hersenbloeding al
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thuis is terwijl er nog geen keukentafelgesprek mogelijk is geweest in verband met de vraag om
huishoudelijke hulp. Voor de Wmo-raad is moeilijk te beoordelen of het een incident is of dat er
structureel iets moet veranderen. Tijdens het overleg met de wethouders op 2 december 2013
zullen we onze zorgen kenbaar maken. (actie 26)
3.3.1 Klanttevredenheidsonderzoek 2012 onder mantelzorgers en Wmo Benchmark 2012 (bijlage
B-06 vergadering gemeenteraad dd. 12 november 2013)
Klanttevredenheidsonderzoek 2012 onder mantelzorgers en Wmo Benchmark 2012 is een
maatwerksamenvatting en de reactie van de gemeente daarop. In de reactie van de gemeente is ook
het Advies Klantonderzoek Mantelzorgers 2012 van de Wmo-raad dd. 15 juli 2013 betrokken. Zij
geven aan dat zij het advies van de Wmo-raad gebruiken als input bij het vormgeven van de nieuwe
Wmo en het beleid van mantelzorgers daarbinnen. De Wmo-raad blijft de ontwikkelingen volgen.
3.3.2 Benchmarkrapportage 2012
Betreft de volledige Benchmarkrapportage 2012. Wordt verder niet specifiek besproken
3.4 Programmabegroting 2014 (ontwerp) Gemeente Barneveld
De pagina’s 14, 15, 16, 17(Programma Zelfstandigheid) en 71 (Bijlage 4 Overzicht programma’s en
producten) worden kort besproken en geven verder geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen of
een reactie naar de gemeente.
3.5 Nieuwsbrief 3D’s oktober 2013
De nieuwsbrief geeft een helder overzicht van de stand van zaken
3.6 Brief Gemeente Barneveld, Aangepast sporten dd. 14 oktober 2013
In de brief wordt een oproep gedaan voor een bijeenkomst Aangepast sporten op 11 november
2013. Er is geen belangstelling.
4. Presentatie Loes Mulder over de Participatiewet
Loes bedankt voor de uitnodiging om een toelichting te geven op de participatiewet. Er wordt nog
gewerkt met concept wetteksten, maar de hoofdlijnen om te proberen om zoveel mogelijk mensen
aan passend werk te helpen blijft. Barneveld is voorloper met het opzetten van een lokaal
werkgeverservicepunt. Op een opmerking over het snel veranderen van functies wordt gereageerd
dat er ook gelet wordt op de competenties (vaardigheden) van potentiële werknemers. Waar
mogelijk wordt bij hinderlijke regelgeving naar een praktische oplossing gezocht. Benadrukt wordt
het uitgangspunt: lokaal wat kan, regionaal wat moet. De concept Participatiewet biedt de gemeente
redelijk veel eigen beleidsruimte. Met het advies van de Wmo-raad van 22 april 2013 wordt rekening
gehouden. Verder zal in 2014 over de verdere plannen overleg plaatsvinden met de Wmo-raad.
Tenslotte vraagt Loes aan de Wmo-raad na te denken over de vraag: Welke rollen/taken kan de
Wmo-raad de komende tijd vervullen? De presentatie zal naar alle leden van de Wmo-raad worden
gemaild. (actie 27)
5. Presentatie door Elsa Rijssenbeek over de Jeugdwet
Elsa vertelt dat er een aantal keren gesproken is met de projectgroep Kwetsbare Jeugd (Tanny, Jan
en Addie) Hoewel de analyse van “cijfers” nog niet afgerond blijkt uit de diapresentatie wel dat het
totaal aantal jongeren (0-23 jaar) dat zorg ontvangt ongeveer 1600 bedraagt. Ruim 2/3 hiervan heeft
te maken met geestelijke gezondheidszorg (GGZ-hulp) De verwachting is dat er weliswaar nog erg
veel moet gebeuren, maar het wel mogelijk is om forse besparingen te realiseren. Dit kan ondermeer
door meer opvang in de 1e lijnszorg waardoor er minder gebruikt wordt gemaakt van de duurdere 2e
lijnszorg. Met diverse aanbieders in de gemeente Barneveld wordt overleg gepleegd. Verder zijn er
een aantal vormen van zwaardere jeugdzorg (jeugdbescherming, jeugdreclassering, residentiële zorg)
die om regionale samenwerking vragen. Een belangrijk aandachtspunt waarover nog verder
nagedacht moet worden is de vraag: Hoe verlenen we (lokaal) de toegang tot de jeugdzorg? De
presentatie zal naar alle leden van de Wmo-raad worden gemaild. (actie 28)
De voorzitter bedankt Loes en Elsa voor hun heldere toelichting en wenst hen veel succes bij de
verdere voorbereidingen.
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6. Achterbancontacten
6.1.1 Verslag Klankbordgroep Werk en inkomen 18-9-2013
Geen bijzondere opmerkingen.
6.1.2 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 23-10-2013
Uit een vraag over de situatie eigen huis (ruimte om bij te lenen) en bijstand blijkt dat er
mogelijkheden zijn, maar de materie complex is en om deskundigheid en maatwerk vraagt. Verder
noemt Geurt, zoals ook in het verslag opgenomen, een brief van de Sociale Alliantie dd. 20
september in verband met 20 miljoen extra gelden die door het kabinet (Brief SZW 3 juli 2013
Intensivering armoede- en schuldenbeleid) beschikbaar zijn voor armoedebeleid. We moeten er bij
de gemeente op toezien dat deze gelden worden besteed voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
Het gaat er vooral om dat gemeenten extra aandacht hebben voor kinderen die opgroeien in
armoede.
6.2 Powerpointpresentatie Wmo-platform kerken 19-10-2013
De presentatie wordt voor kennisgeving aangenomen. Thomas merkt op dat hij naar aanleiding van
de enquete vrijwilligers en mantelzorgers nog verder contact zoekt met enkele diaconieën en
diaconale hulpdiensten. Voor kerken is het belangrijk dat zij op basis van een eigen visie, motivatie
en identiteit (vanaf 1 januari 2015) invulling geven aan hun (diaconaal) ondersteunende rol als gevolg
van het decentralisatiebeleid van de overheid.
6.3 Overige achterbancontacten
Cock en Jannie vertellen dat op maandag 11 november vanaf 15.00 uur Welzijn Barneveld de “dag
van de Mantelzorg” houdt in haar nieuwe locatie Wilhelminastraat 12 in Barneveld.
7. Concept Rooster van aftreden
Naar aanleiding van het concept rooster en de vraag van Loes: Welke rollen/taken kan de Wmo-raad
de komende tijd vervullen? wordt afgesproken dat we op de vergadering van de Wmo-raad van 4
december over de toekomstige rol van Wmo-raad (en de gewenste samenstelling) zullen praten. We
kunnen dan ook over de herverkiezingen (en ons jaarplan 2014) praten. Wellicht is er nog een notitie
van Henk Beltman van Zorgbelang te vinden in verband met de toekomstige rol van de Wmo-raad.
Thomas zal nagaan of er nog relevante informatie in verband met de toekomstige rol van de Wmoraad te vinden is. (actie 29)
8. Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr.
18

datum
31-5-2013

24

19-9-2013

25

29-10-2013

26

29-10-2013

27
28
29

29-10-2013
29-10-2013
29-10-2013

actie
Navraag doen op het wethoudersoverleg in
verband met Innovatieprojecten
Relevante informatie G-sport naar de secretaris
mailen
Voordracht Boudewijn Ridder ter goedkeuring
voorleggen aan B&W
Zorgen over de “wachttijd” voor een
keukentafelgesprek op het wethoudersoverleg
bespreken
Presentatie Participatiewet mailen
Presentatie Jeugdwet mailen
Informatie toekomstige rol Wmo-raad opzoeken

wie
DB Wmo-raad

wanneer
2-12-2013

Mart

Zsm

Thomas

Zsm

DB Wmo-raad

2-12-2013

Thomas
Thomas
Thomas

Zsm
Zsm
4-12-2013
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