Verslag van de vergadering van de WMO-raad Tiel
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op 26 september 2017
Aanwezig: Mark van Beek, , Petra van Dijk Inge Laduc, Ingrid van Malsen, Tahar Mekkaoui,
Frans van Oostveen, Reina Rijzenga, Geors Spanjer,
Joost den Biggelaar (beleidsmedewerker wmo),
Afwezig met kennisgeving:, Aad van Dijk Ursula Moonen, Janneke van Wijk
Opsteller van het verslag: Geors Spanjer
Opening
Frans opent de vergadering en deelt mee dat Ursula, Aad en Janneke verhinderd zijn.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en bij punt 8 heeft Mark twee mededelingen.

Ingekomen/uitgegane stukken
Geen opmerkingen

Mededelingen
Frans: van Geors moest dit agendapunt erop.
Geors: dat klopt. Veel kwesties bespreken we bij de rondvraag, maar die horen daar vaak
niet. Als het mededelingen zijn dan moeten die gedaan worden bij Mededelingen. Als het
agendapunten zijn, moet je ze (laten) agenderen. Frans: ik zou dan graag zien dat je die
punten aanmeldt bij de secretaris. Dan kunnen we ons daarop voorbereiden. Geors: ook als
je daarna denkt: daar moeten we het toch over hebben, dan moet je dat als agendapunt
kunnen voorstellen.
Geors: 5 oktober is de ALV van de Koepel van adviesraden sociaal domein. Ik ga. Frans peilt
belangstelling van anderen.
Vorige keer is er gesproken over een nieuwe zorgverzekering voor minima. Menzis beëindigt
de huidige kortingsregeling. Daarvoor in de plaats komt de Garantverzekering. Die kent een
aantal toevoegingen waaronder de bijdrage aan het CAK tot 400 euro per jaar.
Mark: de aanvraag tegemoetkoming meerkosten zorg is weer mogelijk ( tot 1 maart 2018).
Joost: er dreigen wederom tekorten in het sociaal domein. Die worden veroorzaakt door
nieuwe taken sinds 2015, investeringen, overschrijding bijzondere bijstand en extra kosten
schuldhulpverlening door uitbreiding van het takenpakket. Ingrid vraagt of de brief over de
tekorten in de jeugdzorg is gestuurd. Dat is het geval, maar het heeft (nog) niet tot een
reactie geleid.
Joost: op 28 november wil Maaike Kokx wat vertellen over het gemeentelijk
gezondheidsbeleid en waar de gemeente zich op wil richten. Inge: maar dat doet de GGD
toch ook??

Blok I
Bij Blok I staan twee adviezen die een enkeling heeft gelezen en die tijdens de vergadering
niet behandeld kunnen worden.

4 Concept-rapport effectmeting WMO 2016
Inge en Reina gaan zich bezighouden met een advies over effectmeting
wmo 2016.
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5 Reactie op plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Frans, Inge en Mark buigen zich voor 5 oktober over het plan van aanpak bschermd wonen.

Blok II

6 Stand van zaken voorbereiding verkiezingsavond sociaal domein
Ter bespreking is het voorstel van Frans en Geors over de invulling van de WMOverkiezingsavond. In het stuk wordt een aantal vragen gesteld. Met de opzet is iedereen het
eens. Als datum wordt het 20 februari. Door de aanwezigen worden vier onderwerpen
genoemd die tijdens het speeddaten aan de orde zouden kunnen komen: beschermd wonen,
dagbesteding, hulpmiddelen en pgb’s.
Frans : van die vier onderwerpen moeten we er drie, mede gezien de tijd, nemen. De
opening met kernachtig weergeven wat je als politieke groepering vindt ( 1 minuut) neemt 15
minuten in beslag en als je aan het eind nog vraagt: wat heb je ervan opgestoken/ wat ga je
ermee doen? kost ook een half uur en dan hou je niet veel tijd over.
Bij het stellen van vragen is een complicerende factor dat een aantal zaken wettelijk verplicht
is ( Joost), maar de wijze waarop, de mate waarin, daarover kun je wel van mening
verschillen. Ingrid doet een suggestie: hulpmiddel of kind naar de psychiater, kies je bij
hulpmiddelen voor de minimale of de luxe variant, doen we alles of van elk een klein beetje?
Anderen sluiten aan: moet een negentigjarige nog een traplift krijgen, had je daar zelf wat
voor moeten regelen (lichamelijke achteruitgang komt niet als een verrassing) of komt er een
verhuisplicht?
Frans: hoe maken we de avond bekend en wie nodigen we uit?
Dat kan via een mededeling in De Zakengids en Stad Tiel (gaat Inge doen), er is een lijst bij
Petra/ Ingrid van mensen/ organisaties die zij hebben uitgenodigd. Joost zegt dat er allicht
een lijst is bij de gemeente. Inge wil ook graag de zorgorganisaties betrekken, want die
weten waar de schoen wringt.
Frans: we moeten de avond een titel meegeven, maar niet iets met wmo.
Er worden diverse mogelijkheden genoemd: hoe gaan we met tekorten om, hoe gaan we
met tekorten om en wat doen we niet meer, hoe gaan we met tekorten om en wat doen we
minder, minder geld en wat doen we dan niet meer, minder geld en nu?
Frans: we zijn nog op zoek naar een gespreksleider. Dat moet iemand met gezag zijn en
mensen die vast zitten verder kunnen helpen. Er wordt verwezen naar iemand die actief was
bij de avonden over Welzijn nieuwe stijl.

Ingrid vroeg aan het begin van de bespreking van dit onderwerp: we zouden toch ook de
politieke partijen benaderen? Frans: dat klopt. Wat ik zou willen doen is de hoofdlijnen van
het jaarverslag voorleggen aan de politieke partijen. Ik stel voor dat Geors en ik dat
uitvoeren.

7 Stand van zaken voorbereiding bijeenkomst WMO-raad 9 november 2017
Ingrid schetst het programma: van 19.00 tot 19.30 inloop, dan opening, voorstellen. Na de
3 (met voor en tegen/ aan de
pauze komt er een discussie-, debat- of gespreksmogelijkheid
hand van stellingen) waarbij wethouder Driessen zal reageren; dus: stelling- opvatting zaalreactie wethouder Driessen als vertegenwoordiger van het gemeentelijk beleid. Die
stellingen worden nog bedacht.
De uitnodigingen ( aanvulling lijst met mailadressen) worden verstuurd via het mailaccount
van de WMO-raad.

Blok III

8 Terugkoppeling door de leden over bijeenkomsten e.d. sinds vorige vergadering
Mark is met Aad naar een bijeenkomst over beschermd wonen geweest. Voor de pauze werd
informatie gegeven en na de pauze werd in groepjes gediscussieerd over de noodzaak van
beschermd wonen. Hierna worden drie opmerkingen gemaakt:
- zijn er nog nieuwe gezichtspunten genoemd? Is er al wat duidelijk over mogelijke verdeling
van cliënten over Regio Rivierenland?
- wat wordt er gedaan met de opvattingen die uit de diverse groepjes kwamen die middag?
- in Regio Rivierenland zijn er gemeenten die niet willen meebetalen aan dit soort
voorzieningen, want ‘dat probleem hebben wij niet’. Meer solidariteit is wel gewenst.
De tweede vorm van terugkoppeling is dat Mark is benoemd tot voorzitter ( = geen Chinese
vrijwilliger) van de Cliëntenraad RIBW Nijmegen en Rivierenland.

9 Concepttekst vacature secretaris
Frans: Reina en ik gaan die tekst maken. Waar gaan we die plaatsen? Genoemd worden:
de Zakengids, Stad Tiel, de site van Hart van Tiel (?), de Facebook-pagina van de WMOraad, op de pagina’s van Tiel actueel, Matchpoint (van Mozaïek).
Frans vraagt mandaat dit onderwerp met Reina af te handelen. Dit wordt natuurlijk verleend.

Blok IV

10 Verslag vergadering 28 augustus 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
* bij de oorspronkelijke set vergaderstukken zat wel twee keer een actiepuntenlijst, maar niet
het verslag. Dit is toegestuurd op zaterdag 23 september.
* er heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Driessen en Ronald Kool en namens
de WMO-raad Frans, Inge en Ingrid. Bij Ingrid bleef het gevoel dat het aan ons lag dat het zo
lang heeft geduurd voor het gesprek plaatsvond. De in de WMO-vergadering geformuleerde
vragen werden nauwelijks beantwoord. Nieuw is wel dat bij een volgende aanbesteding de
WMO-raad wel betrokken zal worden.

* Inge wil af van het lidmaatschap van het db van het Netwerk van WMO-raden en heeft
Reina gevraagd. Geors heeft geadviseerd eerst te kijken. Frans vraagt of Reina dat gaat
4 het Netwerk zijn aan Reina
doen. Het antwoord is ja. ( De stukken voor de vergadering van
doorgestuurd.)

11 Actiepuntenlijst d.d. 18 september 2017
Bij 27 maart 2017 staat vrijwilligersmarkt. Frans vraagt of die doorgaat. ( Inmiddels is bekend
dat dat niet het geval is. GS)
Frans: wanneer komt wethouder Melissen weer? Ingrid: dat zou eind november kunnen
samen met mevrouw Kokx (wel verschillende agendapunten)

12 Rondvraag
Inge: Geors, ga jij naar de ALV van de Koepel. Geors: ja.
Joost: er ligt een verzoek bij het College met een keuzenota (met scenario’s) te komen over
de toegang tot zorg/ sociaal domein. Naar die toegang is onderzoek gedaan door het Verweij
Jonker Instituut. Ik mag nadat de opdracht al bij diverse collega’s heeft gelegen (= Chinese
vrijwilliger) die taak uitvoeren. Welke rol wil de WMO-raad hierin spelen? Ik stel me voor dat
we met elkaar praten als de scenario’s bekend zijn. Geors: ik zou in een sfeer van cocreatie
graag willen meepraten: dus ambtelijk, Cliëntenraad Participatiewet Tiel en WMO-raad Tiel.
Frans ondersteunt deze opmerking.
Ingrid: op de website van de gemeente Tiel zit achter de knop WMO-raad veel informatie.

Sluiting
Frans dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

