Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 9 april 2014 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

Aanwezig
Voorzitter Arjen Bouwmeester
Secretaris Thomas Kool
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

Afwezig

Jan Bouw, lid
Boudewijn Ridder, plv. lid
Tanny Gunter, lid
Addie Lassche, lid
Peter Kreekelenberg, plv. lid
Meo Wolswinkel, lid

Cobi Hoogenhout, lid
Kees Blaak, plv. lid

1. Opening
De voorzitter Arjen Bouwmeester opent de vergadering. In het bijzonder heet hij welkom Wilma
Gorissen en Wilma Heikoop (nieuw gemeenteraadslid voor de CU). Verder vertelt de voorzitter dat
Mart Donkervoort bedankt heeft als lid van de Wmo-raad in verband met zijn betrokkenheid als
fractievolger bij Burgerinitiatief. Jan Bouw is niet aanwezig in verband met ziekte.
2. Verslagen
2.1 Verslag Wmo-raad 11-2-2014 ter vaststelling
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Actiepunten
Actie 1 tot en met 8 zijn afgewerkt of staan opnieuw op de agenda.
2.2 Verslag overleg Wethouders-DB Wmo-raad 3-3-2014
Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd naar het overleg met de ouderenbonden. Toegelicht
wordt dat het overleg door de wethouder geïnitieerd is in verband met zorgen onder de
ouderen(bonden). Er komt een vervolggesprek waarbij de ouderenbonden en de vertegenwoordigers
van de ouderen in de Wmo-raad betrokken zijn.
3. Presentatie Wilma Gorrissen, directeur Ons Bedrijf en voorzitter “Businessclub Zorg & Welzijn”.
Wilma vertelt met veel enthousiasme en gedrevenheid over haar werk bij Ons Bedrijf en haar
betrokkenheid bij de “Businessclub Zorg & Welzijn”. Ons Bedrijf heeft als slogan “Wij geven richting
aan talent”, is veelzijdig en vooral gericht op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Er
zijn ongeveer 300 cliënten, 40 medewerkers en 70 vrijwilligers. Het streven is dat mensen
doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Vaak is dit een complex proces waarbij professionaliteit
en goede netwerken erg belangrijk zijn. De “Businessclub Zorg & Welzijn” richt zich vooral op een
goede samenwerking tussen zorgondernemers in de gemeente Barneveld. Het gaat om meer
ondernemerschap. De presentaties worden samen met de notulen gemaild. (actie 9) Er wordt nog
van gedachte gewisseld over borging van professionele kwaliteit en de prijs die daarvoor aan een
zorgaanbieder (of PGB onder voorwaarden) moet worden betaald. De voorzitter bedankt Wilma
voor de heldere toelichting en de beantwoording van vragen. Tenslotte deelt Wilma aan allen een
informatiesetje (folders/zaklampje) uit over het werk van Ons Bedrijf.
4. Mededelingen/binnengekomen stukken
4.1 Notitie beoordeling beleidskader 3 decentralisaties gemeente Barneveld

1

Na bespreking van de concept notitie op de vergadering van de Wmo-raad van 11 februari zijn er nog
enkele aanvullingen aangebracht. Het lijstje “Witte vlekken/aandachtspunten” is een geheugensteun
voor de verdere adviezen/inbreng die wij als Wmo-raad de komende tijd willen leveren.
4.2 Jaarverslag Wmo-raad 2013
Het concept jaarverslag is op de vergadering van de Wmo-raad van 11 februari besproken en na
enkele aanvullingen inmiddels op onze website geplaatst.
4.3 Jaarplan Wmo-raad 2014
Het concept jaarplan is ook op de vergadering van de Wmo-raad van 11 februari besproken en
inmiddels op onze website geplaatst. Het jaarplan is een leidraad voor onze activiteiten in 2014.
Periodiek zullen we de voortgang van de activiteiten volgen.
4.4 Reactie Gemeente op het advies wijkplatforms 20-12-2013 dd. 19-2-2014
In de reactie wordt ondermeer genoemd dat Welzijn Barneveld een actieplan uitwerkt en de pilot
“Uit Wijken” in het actieplan wordt opgenomen en er ten behoeve van de uitvoering van het
actieplan door de gemeente een “maatschappelijke makelaar” ter beschikking wordt gesteld. Peter
geeft aan dat bij de meeste wijkplatforms nog niet bekend is dat er een actieplan en
“maatschappelijke makelaar” beschikbaar komt. Thomas zal navraag doen bij Els van Beurden over
de stand van zaken (actie 10)
5. Beleid
5.1 Plan informatieavond Gemeenteraad – Wmo-raad:
Er wordt overleg gevoerd met de raadsgriffier en Henk Beltman van Zorgbelang Gelderland om tot
een programma en datum te komen. Wanneer er meer bekend is, dan ontvangen alle leden van de
Wmo-raad een uitnodiging.
5.2 Niet aangenomen amendement Uitwerking decentralisaties op de burgers
Het amendement gaat vooral over de controlerende rol van de gemeenteraad bij de drie
decentralisaties. Om te kunnen controleren moet je vaststellen wat je wil weten en wat je kan
meten. Arjen is betrokken bij een onderzoek om tot werkbare oplossingen te komen.
5.3 Ontwikkelingen Nieuwe Wmo
Thomas vertelt over een enkele mails van Els/Gertjan in verband met: 1. monitoring/evaluatie, 2.
Cliëntondersteuning, 3. Strategiebijeenkomst MEE op 27 juni van 10.00-12.00 uur. De mails hebben
vooral te maken met voorbereidingen voor de verordening Nieuwe Wmo. Besloten wordt de punten
te bezien bij agendapunt 5.5.
5.4 Notitie Verordening Participatiewet
De notitie is vanmiddag in de Klankbordgroep Werk en Inkomen besproken. Wim stelt op korte
termijn de notulen op. De Wmo-raad gaat er mee akkoord dat Wim en Thomas een reactie opstellen.
(actie 11) Wanneer de voorbeeld verordening van VNG en de concept verordening van de gemeente
Barneveld gereed zijn volgt er wellicht een advies.
5.5 Verslag gesprek (Els, Tanny, Boudewijn, Thomas) Cliënt- en burgerparticipatie
Door Els is er naar aanleiding van een gesprek/brainstorm een kort verslag opgesteld. De Wmo-raad
wil graag een brede (Sociale) raad zijn. Als adviesraad gaat het vooral over bestuurlijke vraagstukken.
Maar er moet ook voldoende inbreng mogelijk zijn (via klankborgroepen) vanuit de praktijk van
alledag. Hierbij spelen ook de genoemde punten zoals die in mails (agendapunt 5.3) aan de orde zijn.
Het is belangrijk dat we als Wmo-raad voldoende overzicht houden over het geheel. Besloten wordt
dat de voorzitter en secretaris voor de volgende vergadering een notitie opstellen die meer
helderheid en structuur aanreikt over onderwerpen/thema’s die voor de Wmo-raad belangrijk zijn.
(actie 12)
6. Achterbancontacten
6.1 Verslag Klankbordgroep Werk en Inkomen 26-2-2014
Geen bijzondere opmerkingen.
6.2 Uitnodiging Informatieavond Wmo-platform kerken 24-4-2014
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Wanneer leden van de Wmo-raad in de gelegenheid zijn om de informatieavond bij te wonen zijn ze
van harte welkom.
6.3 Overige achterbancontacten
Cock vertelt dat er op 20 mei 2014 een mantelzorguitje staat gepland. B&W is uitgenodigd om bij de
start van het uitje aanwezig te zijn.
Wim heeft uit een overleg met Welzijn Barneveld het volgende bij de secretaris aangeleverd: 1.
Aandacht voor burgers met een uitkering die vanaf 2015 in het kader van wederkerigheid worden
gevraagd om een tegenprestatie. 2. Welzijn Barneveld ziet hier voor haar zelf een rol in bemiddeling
maar de gemeente zal wel moeten nadenken over scholing aan het maatschappelijk middenveld,
ondersteuning van de maatschappelijk makelaar etc. 3. Verzwaring van het vrijwilligerswerk
(doelgroep en coördinatietaken): vraag om aandacht voor de ondersteuning en
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
Addie vertelt samengevat het volgende: 1. Hij heeft een bezoek gebracht aan zorgboerderij Klein
Essen. 2. Er is weer een werkgroepoverleg gestart in verband met een huisartsenpost. 3. Op initiatief
van Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek is er op 26 maart in Kootwijkerbroek een bijeenkomst
“Ouderenzorg in de toekomst” gehouden met medewerking van Welzijn Barneveld; Neboplus en
Zorggroep Ena. Belangrijke vragen waren: wat is er al en waaraan is behoefte?
7. Rondvraag en sluiting
Jannie vraagt aan Addie om op onze website in plaats van de leeftijd van de leden van de Wmo-raad
het geboortejaar te vermelden. (actie 13)
Meo vertelt dat hij zijn gedachte aan het vormen is voor de agenda van de informatieavond Wmoplatform kerken in het najaar van 2014 in verband met de vraag: Wat kunnen kerken verwachten?
Tanny brengt de Foto-expositie kinderen met autisme in de Barneveldse Bibliotheek van 1 t/m 26
april onder de aandacht. Fotografe Karin Barth maakte een bijzondere serie portretten van kinderen
met autisme. De Foto-expositie is één van de activiteiten die Maatjeswerk Autisme in Barneveld
organiseert.
Adrie vertelt dat er in verband met de Internationale dag van de ouderen gewerkt wordt aan een
bijeenkomst op 1 oktober in het Trefpunt in Voorthuizen. Het doel is om ouderen maximaal te
informeren (over de decentralisaties). De gemeente en zorginstellingen hebben hun medewerking
toegezegd.
Adrie heeft op een vorige vergadering verteld over een concept notitie “Samen voor Wonen, Zorg en
Welzijn” en een werkconferentie op maandagmorgen 31 maart 2014. Adrie kon niet aanwezig zijn op
31 maart. Thomas is aanwezig geweest en doet in het kort verslag. De definitieve notitie “Samen
voor Wonen, Zorg en Welzijn” was uitganspunt voor het gesprek. Er waren veel zorgondernemers
aanwezig. Vooral het scheiden van wonen en zorg vraagt van zorgondernemers om een aanpassing
van beleid. De zorgondernemers waarderen het dat zij betrokken worden bij tal van veranderingen.
Goed samenwerken en voldoende aandacht voor de (“echt”) kwetsbaren blijven belangrijke
aandachtspunten.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.
Voorzitter, Arjen Bouwmeester
Secretaris, Thomas Kool
Actiepuntenlijst
nr.
9
10

datum
09-04-2014
09-04-2014

11

09-04-2014

actie
Presentaties van Wilma mailen
Navraag doen bij Els van Beurden over de stand
van zaken reactie wijkplatforms
Reactie Verordening Participatiewet opstellen

wie
Thomas
Thomas

wanneer
Zsm
Zsm

Wim/Thomas

Zsm
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12

09-04-2014

13

09-04-2014

Notitie opstellen die meer helderheid en structuur
aanreikt over onderwerpen/thema’s waar de
Wmo-raad zich mee bezig moet houden
Geboortejaar op de website vermelden

Arjen/Thomas

Zsm

Addie

Zsm
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