Verslag van de vergadering van de WMO-raad Tiel
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op 28 augustus 2017
Aanwezig: Mark van Beek, Aad van Dijk, Inge Laduc, Ingrid van Malsen, Tahar Mekkaoui,
Reina Rijzenga, Geors Spanjer, Janneke van Wijk
Joost den Biggelaar (beleidsmedewerker wmo), Marsha Buuron (beleidsmedewerker sociaal
domein)
Afwezig met kennisgeving: Petra van Dijk, Ursula Moonen, Frans van Oostveen
Opsteller van het verslag: Geors Spanjer
1. Opening
Geors opent als waarnemend voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Frans is verhinderd, Inge was niet bereikbaar en daarom heeft Ursula hem aangewezen als
‘Chinese vrijwilliger’. Niet alleen Frans, ook Petra en Ursula zijn verhinderd.
Het daadwerkelijke begin van de vergadering laat even op zich wachten: eerst moeten we de
traktatie van Marsha tot ons nemen; zij trakteert omdat zij de laatste keer als reguliere
vervanger van Joost aanwezig is.
Vaststelling van de agenda
Inge heeft een mededeling ( zie punt 3).
Marsha: op de agenda staat onder punt 5 procesvoorstel. Dat voorstel is vorige keer
toegezegd, maar het is niet gestuurd. Ik heb wel de papieren versie bij me. De voorzitter acht
het niet raadzaam het – gezien de complexiteit- nu te behandelen. Marsha zal bij het
agendapunt het voorstel in drie tot vijf zinnen behandelen.
Aad: het plan van aanpak verwarde personen is wel genoemd, maar het heeft ons niet
bereikt.
2. Ingekomen/ uitgaande-uitgegane stukken
Geen opmerkingen
3. Mededelingen
Geors: op 4 september ’s morgens hebben Frans en ik een overleg met ambtelijke
medewerkers over de verordening voor de wmo-raad. Vorige keer tijdens het overleg is de
vraag gesteld: wordt het een raad of blijven het twee raden? Het antwoord is: het blijven
twee raden. Mocht Frans verhinderd zijn, dan gaat het overleg niet door.
Geors: ’s avonds is er een bijeenkomst Digitaalstrijd in de raadzaal. Tot 30 augustus kun je je
nog aanmelden.
Inge: de voorzitter van het Netwerk van wmo-raden heeft een gesprek gehad met Anneke
Ros, de nieuwe programmamanager wmo-jeugd. Maasdriel en Zaltbommel doen niet mee in
de inkoop van zorg. De overige acht wel en sluiten met elkaar een
dienstverleningsovereenkomst. De personele bezetting was er een met externen, maar
volgens Joost en Marsha gaat dat anders (worden). Uit de toelichting van Joost wordt
duidelijk dat regionale samenwerking in het sociale domein niet eenvoudig is.
Het Netwerk van wmo-raden wordt nu ondersteund door een medewerker van Zorgbelang
Gelderland. De financiering loopt eind 2017 af. Het dagelijks bestuur van het Netwerk heeft
een voorstel met vier alternatieven gemaakt. Afhankelijk van wat je kiest kost dat tussen de
1700 en 3000, waarbij ik ervan uitga dat elke gemeente hetzelfde bedrag betaalt. Inge
benadrukt eerdere uitspraken van de WMO-raad over het Netwerk en het belang dat de
WMO-raad eraan hecht. Zij wil dat de financiële ondersteuning wordt voortgezet en daarmee
is de WMO-raad het wel eens.
De raad denkt dat de bijdrage voor een belangrijk deel uit zijn reguliere budget zou kunnen
komen. Het belang van financiële ondersteuning en de bereidheid van de Tielse wmo-raad

financieel bij te dragen zal Geors in de vergadering van het Netwerk op 8 september
vertolken.
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Tahar: vanaf oktober ben ik op maandagavond verhinderd. Is een andere vergaderavond een
mogelijkheid? De dinsdagavond (laatste dinsdag van de maand) is voor alle aanwezigen een
mogelijkheid. Met Frans en Petra wordt dit door Ingrid kortgesloten (is gebeurd en beiden
zijn akkoord GS). De wijziging gaat eind september in. De volgende vergadering is op
dinsdag 26 september 19.30 uur in Ambtmanstraat 13.
Het gesprek van de WMO-raad met de wethouder is op dinsdag 31 oktober, 19.30 uur. Komt
dat voor hem niet uit, omdat maandag 30 oktober in zijn agenda staat, dan wordt er op
maandag 30 oktober vergaderd.
Geors: op 13 september is er commissie samenleving. Dan wordt het Beleidsplan
schuldhulpverlening 2018-2021 behandeld. Over schuldhulpverlening gaat de Cliëntenraad
Participatiewet. Frans zei regelmatig: daar waar sprake is van verminderde toegang tot zorg,
is het ook van belang voor de WMO-raad. Bij schuldhulpverlening is dat zeker het geval. De
Cliëntenraad vindt het een prima plan, maar de uitvoering en de jaarplannen zijn van belang.
Aan vroegsignalering wordt gewerkt van augustus tot december. Dit zal leiden tot een plan
dat daarna wordt uitgevoerd met diverse organisaties. De bedoeling is het ontstaan van
problematische schulden vroegtijdig te signaleren, zodat er kan worden opgetreden/
ingegrepen, er in ieder geval wat zal gebeuren.
In 2016 is de Notitie evaluatie minimabeleid (bedoeld is bijzondere bijstand) vastgesteld.
Onderdeel hiervan is dat de huidige verlening van bijzondere bijstand op declaratiebasis
(met hoge uitvoeringskosten) vervangen wordt door een aantal pakketten. Een van die
pakketten is het gezondheidspakket. De Cliëntenraad adviseert daar binnenkort over. De
collectieve zorgverzekering voor minima uitgevoerd door Menzis wordt per 31 december
aanstaande beëindigd. In plaats daarvan kan de gemeente voor minima (tot 110% van de
bijstandsuitkering) een garantverzorgdpakket afsluiten. Inge wil graag adviseren. Van belang
vindt zij fysiotherapie, tandarts, geestelijke gezondheidszorg en de hoogte van de eigen
bijdrage en van het eigen risico. Volgens Geors kun je het eigen risico niet in dat pakket
opnemen. We hebben een regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg en die geldt niet
alleen voor een inkomen tot 110 % van de bijstandsuitkering.
Blok I
4. Gesprek met wethouder Driessen
Ingrid; in april was dat gesprek over de hulpmiddelenleverancier nuttig, maar nu is het
mosterd na de maaltijd.
Toch komen er wel suggesties:
- het contract met Kersten is ontbonden ‘met wederzijds goedvinden’. Heeft dat geld gekost?
– werkt de nieuwe leverancier voor een reële prijs of is het weer een uitgeknepen contract?
– in het systeem zit een perverse prikkel: je sluit als gemeente een contract met een
marktpartij. Ook als dat voor een niet-reële prijs is, moet de leverancier toch leveren.
– een berichtje in Tiel actueel over een andere leverancier was aardig geweest.
– welke criteria zijn gehanteerd bij het afsluiten van het nieuwe contract?
– is het contract voor een jaar of voor een langere periode?
Bij het gesprek zijn voor de WMO-raad Frans, Inge en Ingrid aanwezig. Als Frans verhinderd
is, zal Geors, ondanks het tijdstip, aanwezig zijn.
5. Procesvoorstel Welzijn next level (toe te lichten in drie tot vijf zinnen)
Marsha: in Welzijn next level gaan STM, MEE, Mozaïek en Dynamiek intensief
samenwerken, niet vanuit het aanbod maar vanuit de vraag. Het procesvoorstel ging over de
werkwijze waarop informatie uit de samenleving werd opgehaald, dat dat vertaald werd naar
concrete activiteiten en dat de gemeente en de partijen gezamenlijk dat gingen monitoren,
verantwoorden en elkaar scherp gingen houden. Dat procesvoorstel was in juni heel actueel,
maar is nu even van tafel; het vraagt een andere wijze van werken en evalueren, die lastig is

voor alle betrokkenen. Als er meer concreet bekend is, kom ik dat vertellen. (totaal vier
zinnen)
3 gesproken. Kijk daar nog
Geors: in het verleden is regelmatig over een andere werkwijze
eens naar.
Marsha: dit procesvoorstel is sterk systeemwereld- en niet leefwereldgericht. Die activiteiten
zijn wel opgepakt, maar de werkwijze moet anders: bijvoorbeeld niet praten over
mantelzorgers, maar met mantelzorgers.
Aad: hoort de aanpak verwarde personen hier ook bij?
Marsha: dat ligt bij Renate Valerianus. Dat plan komt eind van het jaar. Als het er is, komt het
ook hier. Het hangt samen met het plan van aanpak beschermd wonen. Renate en ik
stemmen met elkaar af. Zij doet de regionale coördinatie voor kwetsbare burgers en ik doe
dat samen met collega Paula van de gemeente Culemborg voor de regionale coördinatie
beschermd wonen. Daar zijn extra uren voor nodig en daar wordt bestuurlijk naar gezocht.
Aad: wat is de verhouding tot het project in Rauwenhof?
Marsha: dat heeft te maken met overlast en het wordt uitgevoerd door de SCW en Mozaïek.
Aad: wat is de zin van de bijeenkomst van woensdag 6 september?
Marsha: daar ligt het plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke organisaties
ter tafel. Dit wordt toegelicht en de vraag is: wat vinden jullie van de thema’s, wat willen jullie
ons meegeven? Er is weinig belangstelling van wethouders, raadsleden en ook de
woningcorporaties zijn afwezig. Moeten we in Tiel nog wat organiseren?
Inge: wat betekent dit financieel?
Marsha: er komt een nieuw financieel verdeelmodel. Hoe dat eruit ziet is onbekend. Wel is
bekend dat voor Nijmegen/ Rivierenland er geld afgaat, terwijl het aantal cliënten wel fors is.
Blok II
6. Stand van zaken voorbereiding verkiezingsavond sociaal domein
Geors: Frans en ik zoude dat met elkaar bespreken. Dat is niet gebeurd. Wel heb ik erover
gedacht: ter voorbereiding zouden Frans en ik kunnen praten met Nannie Roelen, Jan Beijer
en Riny ter Haar van Stadstv. De laatste heeft al een aantal keren verkiezingsdebatten
gehouden. We moeten een vorm hebben die aantrekkelijk is. Een forum met politici die
reageren op stellingen en af en toe een reactie uit de zaal vind ik te mager. We zullen ook
nog eens kijken naar de aanbevelingen van de Koepel, Aandacht voor Iedereen en van de
confessionele ouderenbonden.
7. Stand van zaken voorbereiding bijeenkomst WMO-raad 9 november 2017
Ingrid: het doel van de bijeenkomst is leden werven voor de WMO-raad. De avondvoorzitter
wordt Erik van de Pol van Omroep Gelderland. Hans van der Knijf, met dwarslaesie en
werkzaam bij Per Saldo, gaat wat vertellen over zijn ervaringen met de wmo. We hebben als
thema: hoe kan de burger in samenspraak met de gemeente de wmo zo goed mogelijk vorm
geven. Na de pauze gaan we niet in groepen uiteen maar er komt een dialoog met de
wethouder. Driessen heeft toegezegd, van Melissen heb ik nog geen reactie. Het moet niet
gaan over de vraag ‘waarom krijg ik geen huishoudelijke hulp meer. De locatie blijft de
raadzaal, maar nu zonder rekening.
We willen een actuele foto van de WMO-raad; daarom wordt de volgende keer een foto
gemaakt. De afwezige Aad wordt erin gefotoshopt.
Er is een lijst met mailadressen. Die wordt gestuurd. Het verzoek is ontbrekende adressen
toe te voegen en aan Ingrid/ Petra te mailen. De uitnodigingen gaan per mail. De eerste
wordt verstuurd op 6 oktober, waarna nog rappels volgen.
Er worden door enkele leden opmerkingen gemaakt over het doel, het thema en waar
geflyerd moet worden.
Blok III

8. Terugkoppeling door de leden over bijeenkomsten e.d.
Inge: wil graag af van het db-lidmaatschap van het Netwerk. Reina heeft misschien
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interesse, maar Geors adviseert eerst te kijken.
Blok IV
9. Verslag vergadering 26 juni 2017
Redactie:
Blz 1 Marsha Buuron, beleidsmedewerker wmo, moet zijn Marsha Buuron,
beleidsmedewerker sociaal domein,
Blz 1, nr 1 Maaike Cox moet Maaike Kokx zijn.
Naar aanleiding van: de persoon met een uwv-uitkering die interesse heeft voor het
secretariaat durft het bij nader inzien niet aan.
10. Actiepuntenlijst d.d. 21 augustus 2017
Ingrid: bij 21 juni 2017 staat conceptverslag aan wethouder Melissen sturen. Dat heeft Ursula
op 21 augustus gedaan, maar dat had ik de dag na de vergadering al gedaan. Hij krijgt dus
nu een tweede verzoek, terwijl hij het verslag al geaccordeerd heeft. Ik zal Marcel Melissen
een mail sturen. Het punt kan van de actiepuntenlijst verwijderd worden.
29 mei 2017; uitwerking open dag op 9 november kan eraf; het punt moet wel geagendeerd
worden voor de volgende vergadering.
27 maart 2017 en 29 mei 2017: Reina neemt contact op met Frans over de vrijwilligersmarkt
en over de tekst voor de advertentie voor een te werven secretaris.
Actiepunt gemeente 24 april 2017: Marsha: het plan van aanpak voor kwetsbare burgers blijft
staan; datum eind van het jaar
Actiepunt gemeente 29 mei 2017: onderwerp hulpmiddelenleverancier kan eraf.
11. Rondvraag
Ingrid: hoe staat het met het budgettekort hulpverlening?
Joost: de raad wil geïnformeerd worden en dat gebeurt door middel van een
kwartaalrapportage.
Ingrid: gaan we alle kinderen helpen of een paar?
Joost: van een plafond kun je van alles vinden, maar het blijven openeindregelingen. Er zijn
voorstellen gedaan het budget beter te bewaken, maar dat is nog niet zo eenvoudig. 80%
van de verwijzingen gebeurt door anderen dan de gemeente. Met die verwijzers moeten
afspraken gemaakt worden, maar dat gaat niet van vandaag op morgen.
Aad: Tielse maatjes heeft voor drie jaar financiële ondersteuning van de gemeente. Wat
gebeurt er na die drie jaar?
Geors: aandacht voor (blijven) vragen, masseren, in de week leggen.
Aad: voor 1 april leveren we ons verslag in. Misschien kunnen we als WMO-raad een advies
schrijven.
Joost: in 2018 moet je het in ieder geval over de continuïteit hebben.
Marsha: die lage kostprijs is een pre. Benadruk dat de werkwijze in vergelijking met andere
gemeenten goedkoop is.
Sluiting
Geors dankt Marsha voor de traktatie en begrijpt van haar dat we haar nog wel eens in onze
WMO-raad zullen zien. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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