Verslag van de Wmo-adviesraad van donderdag 26 maart 2015
Locatie
Tijd
Aanwezig

:
:
:

Stadhuis kamer 1.11
13.30 – 15.30 uur
Rob Beijer, Wouda van Iwaarden, Liesbeth Pleunis,
Piet Schreuder, Herman Verheij, Evert Wulfsen,
Nico van Rootselaar, Peter de Bruijne
Namens de gemeente: Roos-Marie van Leeuwen,
Jeannette Koning

Afwezig

:

Gast: Hermien Stouwdam van Sigma
Sadia Bouaazi, Marja Okkema, Tineke Passchier,
Claudia Severs, Rianne Groenestein

1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en meldt de afwezigen. Mevrouw Okkema heeft aangegeven
in mei uit Nijkerk te verhuizen, waardoor zij niet meer voor de Wmo-raad actief kan zijn. Helaas kan zij
de komende vergaderingen niet aanwezig zijn.
Voorgesteld wordt de notitie Wmo-raad in de toekomst, nagestuurd door de heren Beijer en Verheij, te
agenderen als 4d.
2. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken/ uitnodigingen worden ter kennisgeving aangenomen.
a. Gemeente Nijkerk, kwartaalrapportage sociaal domein
b. Gemeente Nijkerk, uitnodiging netwerkbijeenkomst Gebiedsteam: Dhr. Schreuder meldt dat de
opkomst groot was. Hierdoor was de bijeenkomst helaas ook rumoerig en rommelig verlopen.
c. Gemeente Nijkerk, uitnodiging werkbijeenkomst woonvisie (2 april): dhr. Beijer wil gaan.
Nagekomen stukken (nagezonden via dropbox):
d. Gemeente Nijkerk, uitnodiging werkconferentie 17-23 (24 april): mevr. Van Iwaarden wil gaan.
e. Koepel Wmo-raden, ALV (21 mei): dhr. Beijer wil gaan.
* Actiepunt: Mevr. van Leeuwen zet de nagekomen post in de dropbox. Leden die op de
uitnodigingen willen ingaan kunnen zichzelf aanmelden.
3. Verslag van de vergadering 19 februari
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Bijpraten ontwikkelingen Vernieuwing Sociaal Domein
a. Stand van zaken/ ontwikkelingen huishoudelijk hulp: De gemeente Nijkerk is gedaagd door TSN
omdat de tarieven te laag zouden zijn. Er is een hoorzitting geweest, hier volgt over ongeveer 2 weken
een uitspraak over. Er zijn verschillende signalen binnen gekomen bij de leden over de keukentafel
gesprekken, deze worden open gevoerd en er worden mogelijkheden aangedragen. Wel zijn er
signalen dat men veel zorgen heeft over de hoogte van de eigen bijdrage. Beschikkingen zijn nog niet
naar cliënten afgegeven. In mei/ juni volgt een rapportage naar de raad. De ontwikkelingen rondom
het huishoudelijk hulp houdt de Wmo-raad nauwlettend in de gaten.
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b. Stand van zaken /ontwikkelingen gebiedsteam: Vorige week was er een extra bijeenkomst voor de
Wmo-raad omtrent de gebiedsteams. Bij deze bijeenkomst waren ook de coördinatoren van de
gebiedsteams nadrukkelijk uitgenodigd, maar deze waren afwezig. Hoewel mevrouw Batyreva een
goed en helder verhaal neerzette, was dit erg theoretisch en werd de afwezigheid van de
coördinatoren sterk betreurd. Het verzoek aan mevrouw van Leeuwen om hen op opheldering en een
herkansing te vragen.
c. Stand van zaken /ontwikkelingen inkoop/overlegtafels: Aan de hand van de planning overlegtafels
vraagt dhr. Wulfsen welke leden bij welke overleg aanwezig zijn. De voorgestelde indeling is akkoord.
De leden worden direct in de mailing opgenomen. Alle stukken zijn ook te raadpleging via
www.nijkerk.eu/inkoop. Dhr. Wulfsen is achtervang. Indien dhr. Wulfsen bij een van de overleggen
aanwezig moet zijn, graag dit tijdig laten weten.
d. Doorontwikkeling Wmo-adviesraad, model voor de toekomst: de heren Beijer en Verheij hebben
een notitie opgesteld en nagestuurd. Deze ligt ter bespreking voor. De insteek van de notitie is
verbreding van de Wmo-raad naar een sociaal domein brede adviesraad, aan de hand van
verschillende themagroepen met hierboven een soort ‘dagelijks bestuur’. De (indeling van) de diverse
thema’s is een eerste aanzet, hier moet nader overleg over plaatsvinden. Bijv. met de Commissie
WWB. Het kan gezien worden als groeimodel.
Verder staat een adviserende en controlerende rol centraal, gericht op het beleid van het college.
Mevr. Van Leeuwen wil de Wmo-raad meegeven dat er steeds minder beleidsnota’s worden
opgeleverd en de Wmo-raad zodoende ook minder om advies wordt gevraagd. Een adviserende rol is
dan beperkt. De heer Beijer licht toe dat voor de Wmo-raad dan juist een belangrijke rol is weggelegd
in het volgen van de uitvoering door het college. Gevoed vanuit signalen vanuit het netwerk en kijken
of bijstelling nodig is. Aandachtspunt die genoemd wordt is de verhouding tot de politiek/
gemeenteraad.
Dhr. Van Roostelaar merkt op dat de gemeente in het Aanvullend beleidskader sociaal domein al
heeft aangegeven aan de slag te willen gaan met ‘nieuwe vormen van participatie’. Dat is al een
duidelijke richting vanuit de gemeente. De gemeente gaat een bijeenkomst organiseren om hierover in
gesprek te gaan met betrokkenen. Omdat er veel afwezigen zijn wordt de notitie de volgende keer
nogmaals geagendeerd zodat iedereen er goed naar heeft kunnen kijken, voordat het aangeboden
wordt aan het college.
*Actiepunt:
- Mevr. Van Leeuwen brengt de teleurstelling vanwege afwezigheid van de coördinatoren/
medewerkers bij het overleg gebiedsteam over en kijkt of een herkansing mogelijk is.
- Mevr. Van Leeuwen geeft de namen en emailadressen van de leden voor de inkooptafels door
aan de gemeente, dhr. Wulfsen standaard in cc. Indien het lid niet aanwezig kan zijn dan
probeert diegene tijdig vervanging te regelen
- Het toekomstmodel Wmo-raden wordt de volgende keer geagendeerd zodat alle leden hierop
hebben kunnen reageren, waarna deze aangeboden wordt aan de gemeente.
- Dhr. Beltman van Zorgbelang wordt gevraagd om met de Wmo-raad mee te denken over de
doorontwikkeling van de Wmo-raad.
- De Wmo-raad wordt uitgenodigd voor een brainstormsessie vanuit de gemeente over de
toekomst van de cliëntenparticipatie.
- Dhr. Wulfsen stemt af met de voorzitter van de WWB-raad over toekomstmodellen voor de
adviesraden.
5. Rondje uitwisseling / activiteiten subgroepen
Geen punten aangedragen.
6. Bespreken actielijst Wmo-adviesraad
- Dhr. Wulfsen vraagt of er nog behoefte is aan het organiseren van thema-avonden voor de
achterban vanuit de Wmo-adviesraad en zo ja over welke thema’s. Ideeën die genoemd worden:
PGB, GGZ, en Wtcg. De leden gaan hierover nadenken.
- Mevr. van Leeuwen geeft aan dat mevr. Groenestein en dhr. De Bruijne nog op de foto moeten. Het
voorstel is dit te doen op een vergadering wanneer beiden aanwezig zijn.
*Actiepunt:
- Alle leden denken voor de volgende vergadering na over mogelijke onderwerpen voor een
bijeenkomst met de achterban.
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7. Bespreken Preventief huisbezoek Sigma, toelichting door mevrouw Stouwdam van Sigma:
Mevrouw Stouwdam geeft aan de hand van een prezi presentatie een toelichting op het rapport
Preventief huisbezoek ouderen in de leeftijd categorie 75-85 jaar. Ook de nieuwe personen van 75
jaar en ouder krijgen een huisbezoek, hoewel de behoefte bij ‘nieuwe ouderen’ anders is, bijv. omdat
zij meer computervaardig zijn en nog goed zelf de weg weten. Dit is een onderwerp voor de evaluatie
in begin 2016. Er wordt vooral veel gesignaleerd met de huisbezoeken, bredere conclusies zijn lastig
te trekken omdat geen nulmeting kan worden toegepast.
De leden vinden dat het rapport zeer waardevolle informatie levert. Ook voor de methode van ‘burgers
informeren burgers’ is waardering, dit zou voor meer doelgroepen toegepast kunnen worden. Wel
vragen zij zich af wat er met de aanbevelingen gebeurd. Mevrouw Stouwdam licht toe dat op
onderdelen contact wordt gezocht met partijen in het netwerk om in samenwerking en themagericht
verbeteringen door te voeren, bijv. beter benutten of versterken van activiteiten. Bijv. rond Paasbos.
Het rapport heeft minder aandacht gekregen vanuit de gemeente dan in het verleden, maar dat is ook
te verklaren vanwege de transities. De leden vinden het van belang dat de aanbevelingen goed
opgepakt worden en de huisbezoeken ook in de toekomst behouden blijven. Voorgesteld wordt dit in
een advies onder de aandacht van de gemeente te brengen. De leden zien Sigma eigenlijk als een
soort ‘voorportaal’ van de gemeente. De verhouding met het Gebiedsteam is een aandachtspunt.
* Actiepunt: Dhr. Wulfsen maakt een concept advies naar aanleiding van de presentatie over
het preventief huisbezoek ouderen en stuurt deze rond aan de leden ter becommentariëring.
8. Rondvraag en sluiting
- Dhr. de Bruijne zou graag een papieren exemplaar van de Wegwijzer van Sigma ontvangen,
wanneer deze gereed is.
- Dhr. Verheij geeft aan dat hij de volgende vergadering niet aanwezig zal zijn.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
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