Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 4 december 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
Boudewijn Ridder, plv. lid
Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Cobi Hoogenhout, lid
Peter Kreekelenberg, plv. lid
Thomas Kool, lid en secretaris
Meo Wolswinkel (vanaf 1-1-2014)
Mart Donkervoort

Afwezig

Leen Droogendijk, plv. lid

Kees Blaak, plv. lid

1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de laatste vergadering in 2013. Hij heet in het bijzonder
welkom Meo Wolswinkel.
1.1 Voordracht Meo Wolswinkel, als lid Wmo-raad, doelgroep kerken met ingang van 1-1-2014
Meo stelt zich voor aan de vergadering. Tot 1 januari 2014 is hij voorzitter van de diaconie van de
Hervormde Gemeente Barneveld. De vergadering stemt in met de voordracht van Meo Wolswinkel,
als lid Wmo-raad, doelgroep kerken met ingang van 1-1-2014. Meo volgt Thomas op die nog wel
secretaris blijft tot eind 2015. De voordracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan B&W. (actie 30)
2. Verslag Wmo-raad 29-10-2013 ter vaststelling
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Actiepunten
Actie 18 en 25 tot en met 29 zijn afgewerkt.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
3.1 Presentatie Else Rijssenbeek (Jeugdwet) 29-10-2013.
Voor kennisgeving aangenomen.
3.2 Presentatie Loes Mulder (Participatiewet) 29-10-2013.
Voor kennisgeving aangenomen.
3.3 Nota wijkplatforms gemeente Barneveld (mei 2013).
Cobi en Peter geven aan dat zij bezig zijn om met een voorstel te komen voor het jaarplan Wmo-raad
2014. Het gaat hierbij vooral om een invulling van hoofdstuk 3 “Bevorderen sociale samenhang”
Daarnaast geven zij aan dat in de nota veel waardevolle aandachtspunten/aanbevelingen
opgenomen zijn. Maar ook geven zij aan dat in nota (bijna) geen aandacht is gegeven aan nieuwe
ontwikkelingen zoals de decentralisaties en dat er recent een “oproep” (profielschets) voor
wijkplatformcoördinatoren is opgesteld die wat betreft het aantal taken en uren zeer beperkt is. Dit
betekent dan weer dat de in de nota genoemde verwachtingen/verbeteringen wellicht niet gehaald
worden. De voorzitter constateert dat de Wmo-raad zorgen heeft rond het (bijna) ontbreken van
informatie over nieuwe ontwikkelingen zoals de decentralisaties en de invulling van de
aanbevelingen uit de nota. Verder stelt hij voor om een ongevraagd advies op te stellen.
Thomas zal een concept advies opstellen en dit concept afstemmen met Arjen, Cobi en Peter. (actie
31)
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3.4 Nieuwsbrief Zelf Samen Gemeente (november 2013)
De nieuwsbrieven zijn een goed communicatiemiddel om betrokkenen (burgers, maatschappelijke
organisaties) op de hoogte te stellen in verband met de ontwikkelingen binnen het sociale domein.
3.5 Mail van Marlous van Driel, gemeente Barneveld 21-11-2013: Benchmark Wmo
In de mail geeft de gemeente argumenten (veel veranderingen sociale domein) om de benchmark in
2014 en 2015 (over de jaren 2013 en 2014) niet af te nemen. De Wmo-raad kan zich in de
voorgestelde aanpak vinden en zal Marlous een mailtje sturen (actie 32)
3.6 Landelijk Congres Burger- en Cliëntenparticipatie Wmo 2015 op 13 februari 2014
Op het congres komen thema’s/vragen aan de orde zoals: Wat zijn geschikte participatievormen en
tools om burgers te betrekken? Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe doelgroepen te bereiken?
Welke innovaties zijn er om die burgerparticipatie optimaal te benutten? Het congres wordt
georganiseerd door StudieArena in samenwerking met MOVISIE en AVI (Aandacht voor Iedereen) en
vindt plaats op 13 februari 2014 in De Observant in Amersfoort. De Wmo-raad besluit dat Tanny
Gunter, Addie Lassche, Boudewijn Ridder en Thomas Kool deelnemen aan dit congres. Cock van der
Ende is reserve. Thomas zal de opgave voor het congres verzorgen (actie 33)
3.7 Mail van Els van Beurden, gemeente Barneveld 3-12-2013: Tevredenheidsonderzoek
Els wil graag met een delegatie van de Wmo-raad afstemmen welke ideeën er bij de Wmo-raad leven
in verband met tevredenheid onder vragers van maatschappelijke ondersteuning. Dit jaar hebben we
gekozen voor ervaringen onder mantelzorgers. Voor 2014 (over het jaar 2013) denkt de gemeente
aan doelgroepen die we nog niet zo goed (licht verstandelijk beperkt, psychische stoornis) kennen.
Jan, Boudewijn, Tanny en Thomas zijn bereid om mee te denken. Thomas stemt een datum af met Els
(actie 34)
4. Begroting Wmo-raad Barneveld 2014
De begroting Wmo-raad Barneveld 2014 wordt goedgekeurd met de opmerking dat de vergoedingen
voor leden en plaatsvervangende leden, die regelmatig op de vergaderingen aanwezig zijn, gelijk zijn.
5. Wmo-raad (toekomst)
5.1 Brochure Naar een Wmo-raad Nieuwe Stijl (2011)
5.2 Notitie Wmo-raad Nieuwe Stijl
De voorzitter inventariseert welke aandachtspunten er onder de leden van de Wmo-raad leven.
Hieruit blijkt dat hoofdstuk 3 (Wmo-raad Nieuwe Stijl: vier rollen) uit de brochure Naar een Wmoraad Nieuwe Stijl een goede kapstok is voor een eerste gedachtewisseling.
Rol 1: adviseren vanuit algemeen belang, breed en integraal. Samenvattend is de conclusie dit doen
we al.
Rol 2: signaleren en vertalen naar beleid. Signaleren (via achterbancontacten) krijgt al veel aandacht
van de Wmo-raad. Vertalen naar beleid is toch vooral een rol van de gemeente. Het
meedenken/meedoen in klankbordgroepen is waardevol.
Rol 3. meedenken aan het begin van het beleidsproces. Met meedenken hebben we goede
ervaringen en is geen belemmering om onafhankelijk te adviseren.
Rol 4. vernieuwen en creatief inspelen op ontwikkelingen. Voor ons gaat het bij vernieuwen vooral
om het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We willen er wel voor waken om te ver voor de
troepen uit te lopen. Het betekent ook dat we wel creatief willen zijn, maar met een behoorlijke
mate van nuchterheid.
Tijdens het wethoudersoverleg op 2 december is voorgesteld om begin volgend jaar met elkaar
(Gemeente en Wmo-raad) in gesprek te gaan over de vraag: hoe we cliënt- en burgerparticipatie
vanaf 2014/2015 in willen vullen? Vanuit de Wmo-raad willen de mensen die het Congres Burger- en
Cliëntenparticipatie Wmo 2015 op 13 februari 2014 bezoeken (Tanny, Addie, Boudewijn,Thomas)
meedenken over de herijkte invulling van cliënt- en burgerparticipatie. Bij het vervolg zal ook de
notitie Wmo-raad Nieuwe Stijl worden betrokken
5.3 Concept rooster van aftreden
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Cock van der Ende, Leen Droogendijk en Thomas Kool zijn aftredend en herkiesbaar. Cock stelt zich
weer voor een periode van vier jaar beschikbaar. Thomas stelt zich voor twee jaar beschikbaar als
secretaris. Met Leen Droogendijk wordt nog overleg gepleegd. De Wmo-raad besluit Cock en Thomas
voor respectievelijk vier en twee jaar her te benoemen. De voorzitter bedankt Cock en Thomas voor
hun besluit om zich herkiesbaar te stellen.
6. Concept jaarplan Wmo-raad Barneveld 2014
Het gaat om een eerste concept dat grotendeels gebaseerd is op het jaarplan 2013. Er worden enkele
tekstuele aanpassingen voorgesteld. Er zal ook een paragraaf Wmo-raad Nieuwe Stijl worden
opgenomen. Er wordt ook een doelgroep jeugd opgenomen waarvoor Tanny het eerste
aanspreekpunt is. Enkele leden hebben al een concept bijdrage aangeleverd. Thomas zal de al
beschikbare bijdragen en de gemaakte algemene opmerkingen “verwerken” in een tweede concept
en naar alle leden van de Wmo-raad mailen. (actie 35) De vraag aan alle leden van de Wmo-raad is
om op het tweede concept (instemmend of aanvullend) voor 31 januari 2014 te reageren (actie 36)
Tijdens het wethoudersoverleg heeft wethouder van Dalen extra aandacht gevraagd voor de
doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Jan en Boudewijn nemen dit mee bij hun
plannen voor 2014.
7. Jaarverslag Wmo-raad Barneveld 2013
7.1 Overzicht bijeenkomsten Wmo-raad cs. 2013
Het overzicht is een hulpmiddel om de bijdrage voor het jaarverslag op te stellen.
7.2 Jaarverslag Wmo-raad Barneveld 2012
Het is een “voorbeeld” voor 2013. De voorzitter herinnert aan de afspraak (Notulen 12-2-2013 actie
7) dat met ingang van 2013 elk lid voor het jaarverslag een bijdrage van zijn doelgroep aanlevert bij
de secretaris. De vraag aan alle leden van de Wmo-raad is om voor 31 januari 2014 hun bijdrage naar
de secretaris te mailen (actie 37)
8. Achterbancontacten
8.1 Verslag Wmo-platform kerken 9-10-2013
Voor kennisgeving aangenomen.
8.2 Overige achterbancontacten
Cock en Jannie vertellen dat op maandag 11 november de “dag van de Mantelzorg” goed geslaagd is.
Tineke vertelt dat er op 20 november weer een vergadering van de Seniorenraad is gehouden. De
Infomarkt “ThuisWel Zijn” en de bijeenkomst op 30 oktober (presentaties over eigen bijdrage en het
de scheiden van wonen en zorg) in de Essenburcht in Kootwijkerbroek zijn geëvalueerd. Verder is er
gesproken over plannen/activiteiten voor 2014.
Addie vertelt dat de bijeenkomst van NPV-Barneveld op 14 november met als thema “Met elkaar
voor elkaar” goed geslaagd is. Een aansprekend punt was de zorg om voldoende vrijwilligers wanneer
we rekening houden met de vergrijzing, verhoging AOW-leeftijd, een terugtredende overheid en
meer vrouwen met een betaalde baan.
Tanny doet verslag van een bijeenkomst Info transitie jeugdzorg regiobreed voor Wmo-raden op
21 november 2013 in de Glind. De coördinatie van de bijeenkomst lag bij Zorgbelang Gelderland
(Henk Beltman, Miriam Stoltenberg) Er is een regionaal beleidsplan (technische actiepunten voor
regionale werkgroepen) opgesteld. De Wmo-raden zijn druk (geweest) met de lokale plannen. De
voortgang van de lokale beleidsplannen verschilt sterk per gemeente. Tanny geeft aan dat mede
gezien de grote verschillen tussen Wmo-raden (deskundigheid/betrokkenheid) de toegevoegd
waarde van dergelijke bijeenkomsten voor de Wmo-raad Barneveld beperkt is. Tevens geeft Tanny
aan dat er tijdens de bijeenkomst gevraagd is of er behoefte is om zo nu en dan rondom een thema
samen te komen. De Wmo-raad is mede gezien de ervaringen van Tanny (en eerder van Jan en
Thomas) terughoudend. Aan de ene kant willen we energie steken in regionale bijeenkomsten, maar
aan de andere kant moeten we er ook wel wat aan hebben. Thomas zal ons standpunt naar
Zorgbelang Gelderland mailen (actie 38)
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8.3 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 27-11-2013
Op de vergadering is er door Els van Beurden aangegeven dat de gemeente van de Wmo-raad een
advies wil ontvangen over het uitgangspunt: ”stemt u in met het niet in alle gevallen vrij laten van
vermogen/spaargeld bij terugvordering van – in principe - ten onrechte ontvangen geld?” Het
uitganspunt wordt opgenomen in Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Barneveld
(fraudewet). De klankbordgroep heeft aangegeven dat zij zich kunnen vinden in het uitgangspunt.
Het betekent dat in bepaalde gevallen, waarbij de menselijke waarden een grote rol spelen, bij het
terugvorderen van gelden bepaald vermogen/spaargeld wordt vrijgesteld. Er is inmiddels een
concept advies opgesteld dat afgestemd is met Arjen, Geurt en Wim. De Wmo-raad stemt in met het
uitgangspunt. De instemming met het voorstel betekent dat de gemeente beter in staat is om
maatwerk te leveren. Thomas zal het advies naar de gemeente mailen. (actie 39)
9. Vergaderrooster 2014
De datum voor de vergadering van 30 mei wordt gewijzigd in 13 juni. Verder zullen de data van het
wethoudersoverleg worden opgenomen. Er wordt een aangepast rooster gemaild (actie 40)
10. Rondvraag en sluiting
Cock van de Ende geeft aan dat hij voor ons nog een kerstattentie heeft.
Meo vraagt om in het vervolg de datum vergadering en nummering van de bijlagen in de
“documentnaam” op te nemen (actie 41) De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng op de
laatste vergadering van 2013 en wenst ons goede feestdagen en een goed en gezond 2014 toe.
Daarna sluit hij de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr.
24

datum
19-9-2013

30

04-12-2013

31

04-12-2013

32

04-12-2013

33
34
35
36
37
38

04-12-2013
04-12-2013
04-12-2013
04-12-2013
04-12-2013
04-12-2013

39

04-12-2013

40
41

04-12-2013
04-12-2013

actie
Relevante informatie G-sport naar de secretaris
mailen
Voordracht Meo Wolswinkel ter goedkeuring
voorleggen aan B&W
Concept ongevraagd advies nota Wijkplatforms
2013 opstellen en afstemmen met enkele leden
van de Wmo-raad
Marloes een mailtje sturen in verband met
Benchmark
Opgave voor het congres verzorgen
Datum afstemmen tevredenheidsonderzoek
Tweede jaarplan Wmo-raad 2014 opstellen
Input leveren jaarplan Wmo-raad 2014
Input leveren jaarverslag Wmo-raad 2013
Standpunt regionale bijeenkomsten naar
Zorgbelang mailen
Advies Beleidsregels terugvordering en verhaal
gemeente Barneveld (fraudewet) naar de
gemeente mailen
Vergaderrooster 2014
Datum vergadering en nummering van de bijlagen
in de “documentnaam” opnemen
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Zsm

Thomas

Zsm

Thomas

Zsm

Thomas
Thomas
Thomas
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Thomas

Zsm
Zsm
Zsm
31-1-2014
31-1-2014
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Thomas

Zsm

Thomas
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Zsm
09-2-2014
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