Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op donderdag 30 oktober 2014 om 19.30
uur in het Gemeentehuis in Barneveld (ingang via de Oude Raadszaal)
Vertegenwoordiging

Mantelzorgers

Vrijwilligers
Ouderen
Sociale minima
Lichamelijke en verstandelijke
beperking
Psychiatrische aandoening
Cliëntenraden van Woonzorginstellingen
Wijkplatforms
Kerkelijke organisaties

Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris Thomas Kool
Cock van der Ende, lid en
penningmeester
Jannie Bosman, plv.lid
Adrie ten Brinke, plv. lid
Geurt Schut, lid
Jan Bouw, lid
Boudewijn Ridder, plv. lid
Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Cobi Hoogenhout, lid
Peter Kreekelenberg, plv. lid
Meo Wolswinkel, lid

Afwezig

Wim Oostenbrink (lid)
Tineke Both, lid

Kees Blaak, plv. lid

1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering.
2. Verslagen
2.1 Verslag Wmo-raad 17-9-2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actiepunten
Actie 19 tot en met 25 zijn afgewerkt.
2.2 Verslag Kwartaaloverleg DB Wmo-raad – Gemeente Barneveld 22-9-2014
Het verslag geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
3.1 Nieuwsbrief Wmo-platform kerken nr. 2014-2
Er wordt gevraagd naar de bereidheid van kerken om niet-kerkleden te helpen. Gereageerd wordt
dat kerken (kerkleden) geïnspireerd worden door hun christelijk geloof en helpen waar geen helper
is. Het is wel zo dat kerkleden ook prioriteiten moeten stellen in de besteding van hun tijd en de
(fysieke) mogelijkheden. Verder kan meespelen dat het helpen begrensd wordt door een vraag om
hulp die niet (voldoende) past bij de uitganspunten van het christelijk geloof.
3.2 Advies verordening participatiewet 23-9-2014
Het advies is opgesteld naar aanleiding van de vergadering van de Wmo-raad van 19 september
2014.
3.3 Verordening cliënt- en burgerparticipatie Sociaal Domein
De verordening geeft aanleiding tot enkele opmerkingen. We zullen aan Els van Beurden vragen of er
Nog aanpassingen mogelijk zijn. Het is belangrijk dat we voldoende op de hoogte zijn over de vraag:
Wat er in de achterban leeft en welke knelpunten/aandachtspunten er zijn? Het is ook de bedoeling
dat, zoals al gebruikelijk, er jaarlijks een jaarplan en jaarverslag wordt opgesteld. De laatste versie
van de notitie Burgerparticipatie (Van Wmo-raad naar Sociale Adviesraad) wordt nog gemaild.
(actie26)
3.4 Reactie Concept Notitie Beschermd werk in de gemeente Barneveld 18-9-2014
De reactie geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
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4. Presentatie Gertjan Kraan
Aan de hand van een diapresentatie praat Gertjan Kraan ons bij over de laatste ontwikkelingen rond
de Wmo 2015. Samenvattend zijn de volgende opmerkingen te maken:
1. Huishoudelijke hulp 1 (HH1) wordt een algemene voorziening. Voor de jaren 2015 en 2016 zijn er
gelden beschikbaar. Daarna zal er voor HH1 wellicht geen geld meer beschikbaar zijn. Begin oktober
is er door de gemeente naar alle HH1 cliënten een brief gestuurd met de mededeling dat de lopende
indicatie HH1 eindigt op de einddatum of uiterlijk 22 maart 2015. Huishoudelijke hulp 2 (HH2) blijft
een vangnetvoorziening. De verdeling tussen HH1 (algemene voorziening) en HH2
(vangnetvoorziening) is ongeveer 80%-20%. Voor een HH2 voorziening vindt er voor 22 maart 2015
een gesprek plaats om te beoordelen of woonondersteuning een passende oplossing is.
2. De nieuwe Wmo-vangnetvoorzieningen zijn:
 (Dag) opvang ouderen en gehandicapten basis; prijs € 30,- /dagdeel
 (Dag) opvang ouderen en gehandicapten extra; prijs € 45,- /dagdeel
 Woonondersteuning; beperkt regievermogen en geen leervermogen in de leefeenheid; prijs
€ 25,- /uur
 Wooncoaching; idem woonondersteuning maar nog wel leervermogen in de leefeenheid;
prijs € 50.- /uur
4. Inwoners met een AWBZ-indicatie die overgaan naar de Wmo-2015 behouden hun “zorgrechten”
tot de einddatum van de indicatie maar uiterlijk tot 1 januari 2016. Er vinden vroegtijdig gesprekken
plaats om te bezien welke ondersteuning een passende oplossing is. Het gaat in de Wmo 2015 vooral
om het resultaat (en niet de activiteit) dat met de ondersteuning bereikt kan worden. Het kan ook
zijn dat er geen nieuwe indicatie wordt verleend omdat de inwoner op basis van de nieuwe
uitgangspunten niet in aanmerking komt voor een vangnetvoorziening (maar misschien wel voor een
algemene voorziening).
5. Er worden aan de gemeente niet alleen vragen gesteld over de veranderingen in de Wmo maar
ook over de veranderingen in verband met de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet
(Zvw).
6. Op 3 december 2014 staat er een sociale markt 3D gepland. Aanbieders kunnen zich profileren en
raadsleden, leden Wmo-raad, leden wijkplatforms, inwoners, gespreksvoerders kunnen kennis
maken met het aanbod van de aanbieders.
De voorzitter bedankt Gertjan voor zijn bereidheid om de Wmo-raad opnieuw uitvoerig en met veel
passie en betrokkenheid te informeren.
5. Voortgang jaarplan Wmo-raad 2014
5.1 Jaarplan 2014 (bestaand plan)
Aan de hand van het jaarplan 2014 wordt de voortgang van de geplande activiteiten besproken.
Enkele leden van de Wmo-raad hebben schriftelijke informatie bij de secretaris aangeleverd. Het
gaat er vooral om dat we de geplande activiteiten uitvoeren en er verslag van doen. Het is de
bedoeling dat elk lid voor het jaarverslag 2014 in januari 2015 een bijdrage van zijn doelgroep
aanlevert bij de secretaris. Er wordt gevraagd naar een format (model) voor het jaarplan 2015. De
voorzitter geeft aan dat hij samen met de secretaris voor de vergadering van de Wmo-raad van 3
december met een voorstel komt. (actie 27) Verder wordt nog opgemerkt dat er op 25 november
een overleg gepland staat, over de jeugdhulp, tussen een groepje van de Wmo-raad (Tanny, Addie,
Jan, Thomas) en de gemeente (Mirte, Elsa, Els)
5.2 Overzicht bijeenkomsten Wmo-raad cs 2014
Geen bijzondere opmerkingen.
6. Achterbancontacten
6.1 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 17-9-2014
Geen bijzondere opmerkingen.
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7. Rondvraag en sluiting
Geurt geeft aan dat hij tevreden is over de voorbereidingen van de gemeente in verband met de
decentralisaties. Verder merkt hij op dat (ook) de Wmo-raad een belangrijke rol kan spelen in
verband met communicatie richting de burger (of anderen die vragen hebben over de
veranderingen).
Addie vertelt dat hij nog betrokken is bij de invulling van de dependance van een huisartsenpost in
Kootwijkerbroek. Verder geeft hij aan dat hij door gesprekken met zijn kerkelijke gemeente de
betrokkenheid bij het Wmo-platform kerken bevordert. Tenslotte merkt hij op dat de verandering
naar een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ook gevolgen zal hebben voor onze huisstijl en website.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr. datum
26

30-10-2014

27

30-10-2014

actie

wie

wanneer

Laatste versie van de notitie Burgerparticipatie
(Van Wmo-raad naar Sociale Adviesraad) mailen
Voorstel format jaarplan 2015 opstellen

Arjen

Zsm

Arjen/Thomas

3-12-2014
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