
                                                                                                                                                                                                     

 

  

Verslag van de vergadering op 28 augustus 2018  

 
Aanwezig: Aad van Dijk, Inge Laduc, Tahar Mekkaoui, Frans van Oostveen, Geors Spanjer, Harry 
Gerrits, Joost den Biggelaar, Petra van Dijk, wethouder Carla Kreuk-Wildeman 
 
Afwezig met kennisgeving: Bert Kaper, Ingrid van Malsen, Reina Rijzenga 
 
Verslaglegging: Harry Gerrits 
 
Opening 
Frans opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder wethouder Carla Kreuk-
Wildeman. 
 
Geen toevoegingen of wijzigingen voor de agenda.  
 
Ingekomen stukken: 
 

➢ Evalueren bezoeken aan fractievergaderingen 

➢ Gesprek met ambtenaren juni 2018 (Tielse Maatjes) 

➢ Normenkader huishoudelijke ondersteuning 

➢ Plan werven leden Wmo-raad Tiel 

 
Mededelingen 
Geen 
 
Blok I  
 
In gesprek met wethouder Carla Kreuk-Wildeman 
Frans: het is de gewoonte dat als de wethouder komt er vragen worden verzameld. Dat is nu niet 
gebeurd en het is prettig om informeel kennis te maken.  
Wethouder Kreuk maakt kennis met de Wmo-raadsleden die zich kort introduceren. Frans vertelt dat 
de raadsleden een eigen specialisme hebben en met verschillende invalshoeken kijken naar 
problematiek. Carla is in 2006 in de politiek gekomen en lid geworden van de Partij voor de Burgers. 
De eerste vier jaar heb ik commissiewerk gedaan en vanaf 2010 commissie- en raadswerk en gestart 
in de commissie samenleving. Haar werk bij STMR heeft nogal wat raakvlakken met zaken die in de 
commissie samenleving behandeld worden. Mede door de goede resultaten van de PvdB is zij nu 
sinds juni 2018 wethouder op het sociaal domein, WMO, sport, recreatie, toerisme en 
armoedebeleid. Binnen het sociaal domein werkt zij samen met wethouder Marcel Melissen die 
onder andere wonen en jeugdzorg in zijn portefeuille heeft en met wethouder Frank Groen, met 
Welzijn in zijn portefeuille.  
 
Carla is zich aan het inlezen en er ligt een enorme opgave voor het College gezien de financiële 
situatie van de gemeente Tiel. De cijfers zijn nog niet officieel gepubliceerd, maar net als voorgaande 
jaren is er een enorm tekort in het sociaal domein. Die cijfers zijn niet rooskleurig. In het kader 
daarvan zal Carla veel met de Wmo-raad overleggen en kijken hoe zaken anders georganiseerd 
kunnen worden. In het coalitieprogramma is een en ander opgenomen over de toegang tot de zorg, 
het brede jeugdbeleid en de toegang van 0-100. Frans: het is altijd passen wat je mogelijkheden zijn 
en wat je idealiter wilt bereiken. Carla: het uitgangspunt is in ieder geval dat de mensen de zorg 
krijgen die ze nodig hebben en dat het zo goed mogelijk wordt georganiseerd. Er wordt gekeken naar 
de zelfredzaamheid, maar dat moet wel op een zorgzame manier. Frans vraagt wat Carla in de 
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komende tijd graag wil zien van de Wmo-raad. Daarbij rekening houdende met de beperkingen die er 
zijn. De Wmo-raad is niet op sterkte en het is de verantwoordelijkheid van de gemeente dat de 
Wmo-raad er is. De Wmo-raad heeft de ondersteuning van de gemeente nodig om weer op sterkte 
te komen.  
Frans: er is voldoende basis om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Maar het is ook 
belangrijk dat de Wmo-raad zich serieus genomen voelt. Wij worden vaak op een laat moment 
betrokken bij de advisering. In de verordening staat wat onze taak is en wat de gemeente moet doen 
om ons te faciliteren om onze taken te kunnen vervullen. Door de korte termijn die wij vaak hebben, 
om een advies uit te brengen, bestaat het risico dat wij minder goed advies uitbrengen dan zou 
moeten. In de afgelopen periode hebben wij twee keer Hans van der Knijff van Per Saldo gesproken 
om ons te laten inspireren en hebben gevraagd hoe andere gemeentes dat doen. Veel gemeentes 
hebben ervoor gekozen om de verschillende clubjes samen te voegen. Dat gebeurt in de regio en is 
ook landelijk een trend. Wij hebben daar tot nu toe niet voor gekozen. Omdat we de afbakening 
goed met elkaar hebben afgesproken. Als door armoede toegang tot de zorg of toegang tot de 
kwalitatief juiste zorg in het geding komt, dat dan de Wmo-raad daar wat over zegt. Op zich wordt 
bijvoorbeeld de armoedeproblematiek via de participatiewet van de gemeente Tiel geregeld. Inge: ik 
ben blij dat Geors deel uitmaakt van zowel de Wmo-raad als van de cliëntenraad participatiewet. 
Frans: veel zaken worden regionaal georganiseerd, bijvoorbeeld inkoop en dat maakt het lastig om er 
lokaal over te adviseren, terwijl de verantwoordelijkheid lokaal ligt. Geors: als het college aangeeft 
dat het belangrijk is voor Tiel is, dan wordt het ook door de regio terug gelegd naar Tiel. Joost: in het 
begin was de programmamanager vanuit de regio bezig om alle Wmo-raden bij de besluitvorming te 
betrekken en ook heel snel met elkaar te schakelen, maar feitelijk ligt de besluitvorming lokaal. Het 
kan heel effectief zijn om regionaal samen te werken, maar voor hetzelfde geld ben je lokaal al je 
zeggenschap kwijt. De Wmo-raad Tiel zal zich feitelijk niet zo veel moeten aantrekken van wat er in 
de regio gebeurt. Het gaat om de mensen die in Tiel wonen. Carla: wat hier in Tiel speelt kan een 
heel andere situatie zijn dan in een plattelandsgemeente. Op de vraag, van Frans aan Carla, hoe vind 
je onze rol en hoe heb je dat in de afgelopen jaren ervaren, is het antwoord: ik vind jullie adviezen 
altijd heel constructief. Het kan zijn dat je het er soms niet mee eens bent of er anders over denkt en 
voor een andere uitvoering kiest. Jullie zitten er echt heel goed in. Het is ontzettend waardevol, niet 
alleen voor het college, maar ook voor de gemeenteraad. Frans: het zou goed zijn als 
gemeenteraadsleden wat vaker de Wmo-raadsvergaderingen bijwonen. Waardoor je in een wat 
vroeger stadium overleg hebt.  
Frans: wij hebben een plan voor aanvulling van de leden, bijvoorbeeld leden werven met kennis en 
inbreng rond jeugd. Carla, als je naar de komende 1,5 jaar kijkt, wat zijn dan de zaken waar de Wmo-
raad hard mee aan de slag moet gaan. Antwoord: van belang is waarom er in Tiel zoveel geld nodig is 
voor de zorg en of dat geld ook echt voor de zorg wordt besteed en op de juiste manier. Wij hebben 
veel meer zorgkosten, met name voor de jeugdzorg, dan andere gemeenten. Er moet een onderzoek, 
een analyse, waar de kosten vandaan komen. Dan kunnen we daarop sturen en het geld dat we 
hebben, veel beter kunnen inzetten. Waarbij we wel als uitgangspunt hebben dat de jongeren de 
zorg krijgen die ze nodig hebben. De huisartsondersteuner doet een eerste screening om te bepalen 
wat er echt nodig is, zonder dat patiënten via omzwervingen krijgen wat ze nodig hebben. Dit 
onderzoek is een opdracht die wij onszelf als college hebben gegeven.   
Harry: ook de wijkteams en mensen die veel weten over de wijken kunnen helpen om te 
inventariseren waar de aandachtspunten rond zorg liggen.  
Inge: in de wijken zullen meer initiatieven moeten komen om meer samen te komen en de 
prioriteiten per wijk te bepalen.  
Petra: opvoeding kan ook kritisch zijn waardoor bijvoorbeeld kinderen ADHD geïndiceerd zijn, terwijl 
dan wellicht voorkomen had kunnen worden door de juiste voeding en de juiste zorg te bieden.  
Carla heeft het afsluitende woord: ik heb een aantal aandachtspunten genoteerd. Ik vind de Wmo-
raad ontzettend belangrijk. Ik heb vanuit de raad geconstateerd dat jullie vaak wat laat betrokken 
werden bij het besluitvormingsproces en jullie daarom met stoom en kokend water je advies hebben 
moeten geven. Dat ga ik zoveel mogelijk voorkomen. Joost gaat mij daar ook bij helpen. Bij 
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toekomstige punten betrek ik jullie vroegtijdig. Als er vragen zijn, neem dan contact op via Joost en 
laten we zoveel mogelijk korte lijntjes houden. Wij moeten met elkaar werken aan de beste 
oplossingen voor de stad Tiel.   
   
Aad wil graag iets vernemen over het voorstel om de Tielse Maatjes over te nemen. Carla: dat 
voorstel is in behandeling genomen. Joost: we hebben een gesprek met Renate gehad. Er is nog geen 
besluitvorming, maar dat volgt. Er wordt nu gezocht naar ruimte in de begroting. Geors geeft aan dat 
als je het niet doet, het uiteindelijk meer geld gaat kosten.  
 
Frans bedankt Carla voor haar komst en haar bijdrage aan de vergadering.  
 
Normenkader huishoudelijke ondersteuning 
Enige informatie over dit onderwerp: de gemeente Tiel heeft een adviesbureau opdracht gegeven 
een onderzoek uit te voeren om te komen tot een onafhankelijk en objectief vastgesteld normenka-
der Huishoudelijke Ondersteuning. Dit normenkader is nodig omdat de rechtbank Arnhem heeft vast-
gesteld dat het huidig activiteitenkader niet goed is. De gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel 
hebben het initiatief genomen om een traject te starten, waarbij het adviesbureau de regio zal on-
dersteunen bij het komen tot onderbouwing en samenhangend beleid. Er is aan het adviesbureau 
gevraagd om te onderzoeken welk niveau van schoonhouden voor een huishouden verantwoord is, 
welke activiteiten daarvoor nodig zijn, hoeveel tijd dat kost en hoe vaak dit moet worden gedaan om 
te kunnen spreken van een schone en leefbare woning. 
 
Inge heeft een bijeenkomst bijgewoond. Inge: naar aanleiding van de uitspraak van de rechter, 
hebben een aantal mensen, die zich met het inkoop aspect bezighouden, geprobeerd een en ander 
op een andere manier te verwoorden. Tiel wil resultaatgericht blijven indiceren en dat het duidelijker 
moet worden wat je dan indiceert. Er is een adviesbureau voor ingehuurd die voor Tiel opnieuw een 
rapport over de huishoudelijke ondersteuning zal opstellen. Het adviesbureau had dit al eerder in 
2016 gedaan. Daarmee wordt voldaan aan de juridische kaders die geëist worden door de rechter.  
Hopelijk wordt een en ander meegenomen als de nieuwe financiering erdoor komt. De bijdrage 
systematiek gaat veranderen en wellicht kan dan doorgerekend worden wat de impact daarvan is.   
Geors: dit gaat vreselijk veel extra geld kosten als dat doorgaat. Al diegenen die nu ook 
huishoudelijke hulp hebben en het zelf betalen, omdat de bijdrage via het CAK veel te hoog is, gaan 
zij zich allemaal aanmelden. Aad: dan krijg je wel dat dan de weg ernaar toe te makkelijk te vinden is. 
Joost: er zullen mensen zijn die bij een aanvraag afwegen, gezien de eigen bijdrage, om het zelf aan 
te schaffen. Die zullen zichzelf afvragen of ze het echt nodig hebben. Op het moment dat de eigen 
bijdrage voor iedereen gelijk is, maar voor sommige mensen heel hard naar beneden gaat, dan kan 
het oude systeem weer in werking treden: u vraagt en wij draaien. Dus hierdoor kunnen extra 
aanvragen ontstaan. Inge: ondanks dat je binnen de regio gezamenlijk inkoopt kunnen er verschillen 
ontstaan. Bijvoorbeeld in Buren is het p x q en bij een andere gemeente weer anders. Tiel wil nog 
steeds resultaatgericht blijven inkopen, maar mij ontgaat het waarom dat noodzakelijk is, is dat 
voordeliger? Joost: de hele omslag rondom hulp bij het huishouden had ermee te maken dat we een 
korting van 75% kregen op het beschikbare budget. Daar moest iets mee gebeuren. In de wet wordt 
de mogelijkheid geboden om resultaatgericht vorm te geven. Het past ook helemaal binnen de 
kaders van de WMO. Nu is het een juridische discussie geworden. Ik begrijp dat het adviesbureau op 
3 of 4 september, bij de centrale raad van beroep, met hun voorstel aan de beurt is. Het is spannend 
hoe dat gaat aflopen. Inge: afhankelijk van de uitspraak van de centrale raad van beroep, passen 
jullie dan nog een en ander aan? Joost: de politiek heeft aangegeven dat wij resultaatgericht blijven 
werken en zolang er geen andere keuze is gemaakt, dan is dat de lijn. In het coalitieakkoord is wel 
een en ander opgenomen over ondersteuning in de huishouding op een andere manier vormgeven, 
maar daar is geen besluit over genomen. Bijvoorbeeld: Nijkerk kon bij de centrale raad van beroep 
niet aannemelijk maken dat hun beslissingen over huishoudelijke ondersteuning objectief waren 
gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat het onderzoek model van het adviesbureau gewijzigd is. De hoop 
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is nu dat het aangepaste model van het adviesbureau nu in Tiel en Nijkerk gaat werken. Op 3 
september zal het bekend zijn.   
 
Blok II  
 
Website met gebruikersgroepen 
Er moet een mogelijkheid komen om bepaalde informatie alleen beschikbaar te hebben voor een 
bepaalde gebruikersgroep. Safira kan dat realiseren voor € 750. Met Safira contact opnemen of er 
nog jaarlijkse kosten bij komen. Ook oude informatie moet voor de Wmo-raad ontsloten worden.  
Bijvoorbeeld: de verslagen van de bezoeken aan de fracties worden niet openbaar op de website.  
Joost: de website moet meer gebruikt worden als communicatiemiddel. Harry gaat verder 
onderzoeken of standaard software in te zetten is.  
 
Blok III  
 
Conceptplan voor het werven van Wmo-raadsleden 
 
Ingrid en Harry hebben aan dit conceptplan gewerkt. Er wordt een proef gedaan door een vacature 
te publiceren voor een bepaalde gebruikersgroep. Een aantal gebruikersgroepen zijn al geformuleerd 
op onze website. Het wordt een vacature om iemand te werven die weet wat er in de wijken leeft en 
hoe de basisvoorzieningen functioneren. De vacature komt op wmoraadtiel.nl site, maar ook op 
Actief in Tiel en Monsterboard. Frans: nu staat nog in de verordening dat de mensen in Tiel moeten 
wonen. Dit is enigszins onzin: de gegadigde woont in Tiel of is als vrijwilliger betrokken bij een 
instelling die voor inwoners van Tiel werkt. Bijvoorbeeld: Reina woont niet in Tiel maar maakt wel 
deel uit van de Wmo-raad Tiel en dat wil ik graag zo houden. Inge: het gaat erom dat we mensen 
werven die voelsprieten hebben in de maatschappij en wellicht op meerdere terreinen. Joost: op de 
website van “Rivierenland kan meer” is veel lezen en te gebruiken om de doelgroepen beter te 
bepalen. Harry: als jullie namen hebben van potentiele leden die benaderd kunnen worden om de 
Wmo-raad te versterken, dan verneem ik dat graag. 
  
Blok IV  
 
Het verslag van de Wmo-vergadering van 26 juni 2018  
Is naar iedereen verzonden maar niet door iedereen ontvangen. 
Wordt tijdens de vergadering van 25 september al dan niet bevestigd.  
Het verslag van de Wmo-vergadering van 27 maart 2018 is goedgekeurd en op de website geplaatst. 
Actiepuntenlijst 
Is opgeschoond en bijgewerkt.  
 
Rondvraag 
Inge: ik ben uitgenodigd voor een bijeenkomst van Anders wonen. Aad gaat er naartoe. 
Aad: de bedoeling is dat Bert er ook bij is. Hierna komen er nog twee bijeenkomsten. 
Inge: ik heb een uitnodiging voor het platform van Mozaïek voor vrijwilligersorganisaties 
Harry krijgt de uitnodiging doorgestuurd van Inge. 
Geors: er is op 2 juli een brief gekomen over psychisch kwetsbare mensen. Is het niet verstandig dat 
wij als Wmo-raad dit onder de aandacht brengen. Joost: er is hierover een brief bij de gemeente 
binnen gekomen waarin Pro Persona aangeeft dat bepaalde dienstverlening die zij verlenen, onder 
druk komt te staan. Er ontstaat een wachtlijst. Dat is wel opgepakt en het college heeft daar 
antwoord op gegeven. Joost kan wel achterhalen wat de status daarvan is.    
 
Sluiting 
Frans dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 


