Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op vrijdag 31 mei 2013 van 16.00 tot
18.00 uur, Overhorsterweg 40, Voorthuizen met aansluitend een barbecue.
Vertegenwoordiging
Aanwezig
Afwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Mantelzorgers
Cock van der Ende, lid en
penningmeester
Jannie Bosman, plv. lid
Vrijwilligers
Wim Oostenbrink (lid)
Ouderen
Adrie ten Brinke, plv. lid
Tineke Both, lid
Sociale minima
Ruurd Blomsma, plv. lid
Geurt Schut, lid
Lichamelijke en verstandelijke
Jan Bouw, lid
beperking
Psychiatrische aandoening
Tanny Gunter, lid
Cliëntenraden van WoonAddie Lassche, lid
Leen Droogendijk, plv. lid
zorginstellingen
Wijkplatforms
Peter Kreekelenberg, plv. lid
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. Hij heet in het bijzonder welkom het nieuwe
lid Peter Kreekelenberg.
1.1 Voordracht nieuw lid Wmo-raad Peter Kreekelenberg, plaatsvervangend lid doelgroep
Wijkplatforms
Peter stelt zich voor aan de vergadering. Hij is gepensioneerd en heeft voor zijn werk als
procesbegeleider veel gereisd. Hij hoopt in samenwerking met vooral Cobi een nuttige bijdrage aan
de Wmo-raad te kunnen leveren.
2. Verslagen/notulen
2.1 Verslag Wmo-raad 10-4-2013
Het verslag wordt met een kleine aanpassing vastgesteld.
Actiepunten
Actie 95 Introductie voor de website naar Addie mailen. Dit actiepunt vervalt. Degenen die nog geen
introductie hebben ingeleverd zal Addie mailen. (actie 17)
Actie 14 Van B&W is de instemming ontvangen op onze voordracht om Peter Kreekelenberg te
benoemen tot lid van de Wmo-raad.
Actie 95 en 14, 15 en 16 zijn afgewerkt.
Cock en Jannie vertellen naar aanleiding van punt 6.3 over de zeer geslaagde ontmoeting met
mantelzorgers op 7 mei. Met ongeveer 80 (ruim meer dan de verwachte 50) belangstellen werden
enkele bedrijven (Kalverhouderij, BDU, Rondeel) bezocht en was er een buffet bij de Elstar.
2.2 Verslag Gemeente - DB Wmo-raad 15-5-2013
Naar aanleiding van het verslag wordt ondermeer het volgende opgemerkt:
Punt 2 notitie wijkplatforms. Het concept is klaar en wordt binnenkort besproken met de
wijkplatforms. Cobi en Peter volgen de ontwikkelingen.
Punt 4.1 Innovatieve projecten. Er zijn nu drie innovatieve projecten waarvan er twee in de krant
hebben gestaan. Er wordt gevraagd of er nog gelegenheid is meer projecten in te dienen.
Waarschijnlijk wel, maar we zullen navraag doen op het wethoudersoverleg van 9 september. (actie
18)
Punt 4.4 Jaarverslaggeving 2012. Zie punt 6.1 van deze agenda.
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Punt 4.5 Onderzoek Mantelzorg. Cock en Jannie zijn betrokken bij dit project. Binnenkort wordt het
conceptrapport besproken.
Punt 7 Vooruitblik 2013
Punt 7.1 Decentralisatie AWBZ. In het verslag wordt opgemerkt dat er naar verwachting in juni een
plan van aanpak naar de Wmo-raad wordt gestuurd. Vanuit de Wmo-raad wordt gevraagd of dit plan
ook besproken is/wordt met onze werkgroep. Dat is niet het geval. Jan Bouw zal, als lid van de
werkgroep, bij Gertjan Kraan navraag doen hoe de betrokkenheid van de Wmo-raad verder vormt
krijgt. (actie 19)
Punt 7.3 Decentralisatie Jeugdwet. In het verslag wordt opgemerkt dat er naar verwachting in juni
een nota van uitwerking ter kennisname naar de Wmo-raad wordt gestuurd. Naar aanleiding van
vragen vanuit de Wmo-raad wordt afgesproken dat Addie Lassche als lid van de werkgroep bij Elsa
van Rijssenbeek navraag zal doen op welke wijze de werkgroep/Wmo-raad bij de verdere
beleidsvorming (Ontwerp Kadernota 2014-2017 pag. 12) wordt betrokken. (actie 20)
In algemene zin wordt opgemerkt dat het voor de Wmo-raad belangrijk blijft om voldoende bij de
beleidsplanning betrokken te blijven. De Wmo-raad wil graag voldoende zicht houden op de
beleidsplanning maar ook op de uitwerking van maatregelen. Met andere woorden wat betekent de
uitvoering van het beleid voor de burger in het algemeen en de sociaal zwakkeren in het bijzonder.
Punt 10 Wijkservicegebieden. Adrie geeft aan dat er binnenkort weer een overleg is van het platform
Wonen Zorg en Welzijn. Relevante informatie zal ze naar de secretaris mailen.
3. Mededelingen
3.1 Spiegelgesprek CJG Barneveld 17-6-2013.
Het CJG Barneveld organiseert op 17 juni 2013 een spiegelgesprek met ouders en verzorgers. Tanny
zal als toehoorder aanwezig zijn.
3.2 Gesprek Wmo-adviesraad gemeente Ermelo 6-6-2013
Els van Beurden heeft gevraagd (mail 2-5-2013) wie op 6 juni aanwezig kunnen zijn in verband met
een gesprek met de Wmo-raad van de gemeente Ermelo (vijf personen) wat betreft de goede
ervaringen met de “gekantelde” werkwijze in Barneveld en de rol van de Wmo-raad hierin. Arjen
(onder voorbehoud), Mart en Tanny kunnen aanwezig zijn.
3.3 Regionale bijeenkomst Zorgbelang 19-6-2013
De voorzitter geeft, mede naar aanleiding van een voorstel van Cock, aan dat deze bijeenkomst ook
waardevol kan zijn voor de Wmo-raad in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
Cock, Tanny en Thomas kunnen aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Jan Bouw is ook aanwezig in zijn rol
als voorzitter van de regionale bijeenkomst. Verder wordt voorgesteld om een werkgroep te vormen
in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Het streven is om als Wmo-raad met een mening te
komen rond kernthema’s in verband met het sociale domein. Het werkgroepje bestaat uit Cock,
Mart, Addie en Thomas. Thomas zal relevante informatie verzamelen en voor de eerste bijeenkomst
van de werkgroep een uitnodiging versturen (actie 21)
4. Uitgaande correspondentie
4.1 Advies Op te stellen Kaderstellende notitie Participatiewet 22-4-2013
In de vergadering van de Wmo-raad van 10 april is uitvoerig gesproken over het op te stellen advies.
Zoals ook in het advies is aangeven zijn de gevolgen van het sociaal akkoord niet specifiek verwerkt,
maar zijn de genoemde thema’s (vrijwilligerswerk, cultuurverandering, keuze voor lokale aanbieders,
toegang re-integratieinstrumenten) nog wel actueel. Verder wordt er nog gebrainstormd over de
mogelijke gevolgen van plannen uit het sociaal akkoord in verband met de vorming van 35 regionale
Werkbedrijven en de betekenis daarvan voor de samenwerking met Permar. Op basis van de bij de
Wmo-raad beschikbare informatie gaan we ervan uit dat Permar (nieuwe stijl) wellicht een
belangrijke functie blijft vervullen als schakel tussen de (regionale) werkgever en mensen met een
arbeidsbeperking, maar dat de uitvoering (ook) lokaal plaats kan vinden. Mede gezien de (negatieve)
krantenberichten over Permar, blijft het functioneren van Permar voor de Wmo-raad een belangrijk
aandachtspunt.
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5. Binnengekomen stukken
5.1 Vraag van de Gemeente aanvullende input visiedocument Arbeidsparticipatie naar vermogen
Aan de Wmo-raad is gevraagd of er behoefte is om aanvullende input te leveren voor het op te
stellen Visiedocument Arbeidsparticipatie naar vermogen. Er is door B&W in verband met het sociaal
akkoord besloten om in de gemeenteraad van 9 juli in plaats van een kaderstellende notitie een
visiedocument Arbeidsparticipatie naar vermogen in te brengen. De Wmo-raad heeft geen behoefte
aan aanvullende input omdat de genoemde thema’s (zie 4.1) nog actueel zijn.
6. Te bespreken punten
6.1 Jaarverslaggeving gemeente Barneveld 2012
De jaarverslaggeving en dan vooral toegespitst op de Programma’s 8 (Werk en Inkomen) en 9
(Welzijn en Zorg) wordt op hoofdlijnen besproken. Het blijft voor de Wmo-raad lastig om aan de
hand van deze verslaggeving voldoende inzicht te krijgen in de financiën en maatschappelijke
effecten rond de Wmo. In onze adviezen (te vinden op onze website) in verband met het Beleidsplan
2012-2013 Welzijn en zorg Barneveld (eerste advies 25-11-2011, tweede advies 24-2-2012) hebben
we ook aandacht gevraagd voor meer helderheid over de uitgegeven gelden in relatie tot
beleidsdoelstellingen. Afgesproken wordt om op dit moment geen verdere actie te ondernemen,
maar wel te proberen om over 2013 meer helderheid te krijgen.
6.2 Ontwerp-Kadernota 2014-2017 gemeente Barneveld
Tijdens het gesprek richten wij ons vooral op Programma 1 Zelfstandigheid. Op hoofdlijnen zijn de
opmerkingen herkenbaar. De komende jaren zal blijken hoe plannen (decentralisaties, minder
overheid) die nu nog voor een groot deel op de tekentafel liggen in de praktijk uitwerken. Zo wordt
er voor 2014 een positief resultaat verwacht van € 614.000,- maar voor de jaren 2015, 2016 en 2017
een negatief resultaat van resp. € 1,0 mln, € 1,9 mln en € 1,8 mln. In hoeverre deze negatieve
verwachtingen te maken hebben met de Wmo en WWB is door de Wmo-raad (nog) niet te bepalen.
Wel is het voor de Wmo-raad een signaal om de Wmo en WWB ook in financiële zin scherper te gaan
volgen. Verder wordt nog opgemerkt dat er in het algemeen gesteld bij de burger (en een aantal
zorgleveranciers) nog onvoldoende bewustzijn aanwezig is in verband met de grote (financiële)
veranderingen in het sociale domein en welzijn die op ons af komen. De gemeenteraadsverkiezingen
vormen een goede gelegenheid om (ook voor de Wmo-raad) weer eens goed na te denken over de
toekomst. Tenslotte wordt besloten om nu niet specifiek op de kadernota te reageren.
6.3 Update status jaarplan Wmo-raad 2013
De acties va de diverse doelgroepen worden besproken. We liggen goed op schema. In november
zullen we opnieuw over de voortgang praten en eerste input verzamelen voor het jaarplan Wmoraad 2014.
7. Vacatures
7.1 Vacature plaatsvervangend lid doelgroep Mensen met een lichamelijke of een verstandelijke
beperking
Tijdens het wethoudersoverleg op 15 mei 2013 is er de tip gegeven om Mart te vragen voor deze
vacature. Tevens werd tijdens het wethoudersoverleg een naam genoemd van een mogelijke
belangstellende. Mart heeft aangegeven er de voorkeur aan te geven voorlopig algemeen lid te
blijven. Verder zal Thomas een eerste contact zoeken met de genoemde naam.
7.2 Vacature lid doelgroep Kerken
Opnieuw een oproep om mee te denken/zoeken naar een opvolger voor de doelgroep kerken.
8. Achterbancontacten
8.1 Overzicht Wmo-bijeenkomsten 2013
Het overzicht geeft een duidelijk overzicht van de belangrijkste bijeenkomsten van de verschillende
doelgroepen. Het overzicht wordt elke vergadering bijgewerkt en is een hulpmiddel voor leden van
de Wmo-raad voor hun bijdrage per doelgroep aan het jaarverslag Wmo-raad 2013.
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8.2 Wmo-platform kerken
Thomas is op een politieke bijeenkomst geweest in verband de brief Hervorming langdurige
zorg: naar een waardevolle toekomst dd. 25-4-2013. De brief Is naar alle leden van de Wmo-raad
gemaild en bevat veel waardevolle informatie voor de Wmo-raad. Er komen veel veranderingen op
ons af. Het is erg belangrijk dat er rolduidelijkheid (zorgvrager, zorgleverancier, gemeente,
vrijwilliger, mantelzorger) blijft. Vrijwilligerswerk moet wel vrijwillig zijn en mantelzorg moet wel
passen bij de omstandigheden. De gemeente krijgt weliswaar een belangrijke rol, maar ook andere
partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. We gaan van een verzorgingsstaat naar een
verzorgingssamenleving waarbij de burger minder terug kan vallen op de overheid en meer zelf (met
hulp van sociale netwerken) oplossingen moet gaan zoeken.
8.3 Klankbordgroep Werk en Inkomen: Mail van de gemeente Barneveld 22-5-2013 Evaluatie
minimaregelingen.
De aanpassingen zijn minimaal en vragen van de Wmo-raad geen verdere actie. Wel noemt Ruurd
nog enkele voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt dat er schrijnende situaties voor komen in
verband met bijstand en (vrijwilligers)werk. Het vraagt om een luisterend oor en maatwerk.
8.4. Doelgroep Psychiatrische aandoening
Tanny heeft per mail laten weten dat er vervolggesprekken plaatsvinden met HDS Hulpverlening in
verband met ondersteuning aan bovengemiddelde ontwikkelde jonge burgers met een psychische
kwetsbaarheid. Er wordt wellicht een innovatieverzoek bij de gemeente ingediend. Verder heeft
Tanny ook een aantal gesprekken gevoerd in verband met het project Kwetsbare jeugd.
9.Rondvraag en sluiting
Mart vertelt het een en ander over vragen die bij hem leven in verband met vervoer G-sport. Of er
mogelijkheden zijn bij de gemeente kan nagevraagd worden. Verder vertelt hij over een aantal
activiteiten over G-sport.
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

19

31-5-2013

20

31-5-2013

21

31-5-2013

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

9-9-2013

Als lid van de werkgroep bij Gertjan Kraan navraag
doen hoe de betrokkenheid van de Wmo-raad
verder vormt krijgt in verband met de
decentralisatie AWBZ
Als lid van de werkgroep bij Elsa van Rijssenbeek
navraag zal doen op welke wijze de
werkgroep/Wmo-raad bij de verdere
beleidsvorming Jeugdwet wordt betrokken.

Jan

Zsm

Addie

Zsm

Relevante informatie voor werkgroep
Gemeenteraadsverkiezingen verzamelen en
een eerste uitnodiging versturen

Thomas Kool

Zsm
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