Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, 18 oktober 2013 13.00 uur
Aanwezig namens de WMO-raad:
mevrouw van Klaarbergen:
de heer Bouma:
de heer Boute
mevrouw Cornelisse:
de heer van Esch:
de heer Filius:
mevrouw Kools:
mevrouw Ponsteen
mevrouw Rademaker:
mevrouw Strating:
de heer Zwaan:
mevrouw Te Grotenhuis:

onafhankelijk
MSVN
plv. lid cliëntenraad sociale dienst
Vluchtelingen
Seniorenraad SR
Minima Zeewolde
Mantelzorger/steunpunt
cliëntenraad sociale dienst
Seniorenraad SR
NAH
AG
onafhankelijk

Afwezig:
mevrouw Mulder:
de heer Timmerman:

onafhankelijk
Mantelzorg

Aanwezig als gast:
Mevrouw Hermans:

gemeente Zeewolde

voorzitter
plv. CAR-lid

CAR-lid

secretaris

contactpersoon Wmo

1. Opening.
Voorstelronde in verband met twee nieuwe leden. Mevrouw Ponsteen is voorzitter
cliëntenraad sociale dienst en heeft te maken met Jeugdzorg. De heer Boute is
plaatsvervangend lid van cliëntenraad sociale dienst. Is verder betrokken bij sector taxi,
uitkeringsgerechtigden en ouderen, re-integratie consulent, arme kant Zeewolde, MDF
schuldhulpverlening, penningmeester hengelsportvereniging.
2. Terugblik/Vooruitblik/Ingekomen en uitgegane post/mail
Terugblik:
10 september Verbeter Welzijn, vernieuw de zorg, CMO Flevoland, mevrouw
Strating. Heeft in deze bijeenkomst geen nieuwe dingen gehoord. Leek ook of ze
deelnemers zochten om een pilot op te starten.
11 september vervolgbijeenkomst vervoer in de provincie. We wachten op een
reactie van de heer Van Scherrenburg van de gemeente, die bij deze bijeenkomst
aanwezig was. Op dit moment houdt de gemeente een klanttevredenheidsonderzoek
over vervoer.
19 september Alzheimer cafe over domotica , de heer Filius. Opvallend was dat er
weinig gebruikers waren en veel meer aanbieders.
20 september Wereld Alzheimer dag, niemand geweest.
23 september uitgangspuntennota AWBZ-decentralisaties van RNV-gemeenten en
Zeewolde, stadhuis Harderwijk. De heer Zwaan is geweest. De uitganspunten zijn nog
erg algemeen. Gaan we op een later moment bespreken.
30 september, bijeenkomst visie jeugd, gemeentehuis Zeewolde, de heer Filius,
Zwaan en mevrouw Ponsteen. De gemeente presenteerde denkrichtingen voor de
toekomst. In werkgroepen werd de invulling besproken. Van belang zijn eigen kracht,
er komt een multidisciplinair team, één plan één coördinator. Presentatie volgt per
mail.

Viel op dat er een tweedeling was tussen de aanwezige professionals en vrijwilligers.
3 oktober, bijeenkomst regionale Wmo-raden en –doelgroepen op de Veluwe, de
heer Zwaan. Is wel geweest, maar bijeenkomst ging niet door.
10 oktober, bijeenkomst gemeente Zeewolde “zorgen voor elkaar doen we samen”.
Mevrouw Kools, de heer Zwaan, mevrouw Strating.
Mantelzorger weet niet dat ze mantelzorger zijn, mantelzorger gaat te lang
door voordat hij/zij hulp vraagt.
Er waren weinig mantelzorgers aanwezig. Punt voor brainstorm: hoe kunnen
we ervoor zorgen dat mantelzorgers ook komen.
Positief punt. De gemeente heeft alle partijen uitgenodigd die erbij
betrokken zijn.
16 oktober mevrouw van Klaarbergen naar ANBO afdeling Zeewolde om te vertellen
over Wmo (raad). De presentatie is per mail verspreid.
Vooruitblik:
Training jeugdparticipatie, Zorgbelang, diverse data. Mevrouw Ponsteen heeft
eventueel interesse om deel te nemen, geeft het door aan mevrouw Te Grotenhuis.
30 oktober 2013, bijeenkomst regionale Wmo-raden in Nunspeet. Mevrouw Strating
en onder voorbehoud mevrouw Rademaker zullen hiernaar toe gaan.
22 november 14.00 uur in de Sfinx, brainstorm over beleid kwetsbaren
Wolderwelzijn.
Aandachtspunt voor brainstorm een van onze volgende vergaderingen:
hoe kunnen we mantelzorgers bereiken( als er speciaal voor hun
georganiseerde bijeenkomsten zijn).
3. Tijd voor mevrouw Hermans, contactpersoon Wmo
Er wordt een nieuw advies uitgebracht door de Raad van State over het wetsvoorstel
nieuwe Wmo. Dit voorstel wordt weer naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het is nog onduidelijk of persoonlijke verzorging onder de Wmo gaat vallen.
Medische handelingen zullen waarschijnlijk onder de zorgverzekering gaan behoren.
Gemeente Zeewolde spreekt binnenkort met Icare over het vormgeven van een pilot
regelarme zorg. Lelystad is hierbij voorbeeld. Er zijn hier afspraken met AWBZ zonder
indicatie.
In 2014 zal de nadruk vanuit de gemeente liggen bij het stimuleren van
voorzieningen die de eigen kracht en zelfredzaamheid bevorderen. Taak voor
Wolderwelzijn/Steunpunt.
Aandachtspunten:
informatievoorziening moet beter: waar kun je terecht met je vraag.
informatie en activiteiten moeten gebundeld worden.
informatie geven door bv. een strip in de krant i.p.v. een lang geschreven
stuk.
de heer Boute is bezig met een nieuwsbrief voor zijn achterban, hierin zou
een stukje kunnen worden opgenomen over de Wmo-raad.
Vraag vanuit de gemeente: Hoe kunnen we de expertise van de Wmo-raad optimaal
inzetten bij het nadenken over alles wat mensen kan helpen zodat een Wmoaanvraag niet nodig is. (vraag ook aan Wolderwelzijn gesteld)

-

-

-

-

-

Hier komen we in de volgende vergadering op terug d.m.v. een brainstorm.
Wolderwelzijn zal deze vraag t.z.t. ook aan de Wmo-raad stellen.
Mee denken over ‘landelijk’ probleem: Hoe ver mag de Wmo klantmanager gaan
met het ‘aanboren’ van de zelfredzaamheid /eigen kracht van de burger? Welke
aandachtspunten wil de Wmo- raad aan de gemeente meegeven?
Op de markt van 9 november is hier een stelling over. Het is ook aan de orde
gekomen bij het bezoek van de voorzitter aan de ANBO afdeling Zeewolde. Daar
werd gezegd: “aanboren” mag d.m.v. vragen. Het moet wel bij vragen/verzoeken
blijven, pushen mag niet. We komen hier in een volgende vergadering op terug.
Opvallend in de mantelzorgnota dat de mantelzorgers het gevoel hebben dat het
hulpaanbod niet geholpen heeft voor hun problemen. Waardoor is dit?
Hier is op de bijeenkomst van 10 oktober “zorgen voor elkaar doen we samen”
georganiseerd door de gemeente indirect antwoord op gegeven.
ondersteuning is versnipperd.
informatie voorziening is onvoldoende.
men voelt zich aan lot overgelaten.
mantelzorgers wachten te lang met hulp vragen.
Hier nogmaals aandacht aan besteden als we verslag van bijeenkomst hebben
ontvangen en brainstormen over mantelzorgproblematiek.
Op 20 november vanaf 17.00 uur is er in het gemeentehuis een bijeenkomst voor
zorgaanbieders over de transitie Wmo. De Wmo-raad is bij deze uitgenodigd, ook
welzijn en de kerken krijgen een uitnodiging.
De pilot Wolderwelzijn en de pilot ouderenbeleid zijn bezig. In de vergadering van 28
juni jl. zijn we geïnformeerd over de pilot Wolderwelzijn door mevrouw de Ruigh
(CMO-Flevoland) en mevrouw Peterse (Wolderwelzijn). Deze pilot vindt plaats in de
Polderwijk. Graag ontvangen we van mevrouw Hermans nog de doelstellingen van
deze pilot.
Tot 22 oktober ligt ter inzage de notitie vrijwilligerswerk. Graag hoort de Wmo-raad
voortaan tijdig dat er op een nota gereageerd kan worden.
De volgende nota’s worden op 4 november besproken in de commissie.
1.
uitgangspuntennota AWBZ-decentralisaties van RNV-gemeenten
2.
uitganspuntennota voor 3 transities
3.
uitganspuntennota jeugd
Mevrouw Hermans verzorgt voor ons de benodigde stukken en informeert
ons na de commissie vergadering wat er besproken is. We zullen relevante
punten op een later moment in een vergadering bespreken.

4.

Voortgang voorbereiding 9 november Mee(r) doen markt
Zie bijlage 1. voor wie wat doet en wanneer aanwezig is.
De Zeewolde-Actueel wil iedere deelnemende partij interviewen. De voorzitter zal namens
de Wmo-raad geïnterviewd worden. De raad wil graag in gesprek komen met burgers en
burgers kunnen hun “boodschap” bij de Wmo-raad kwijt.

5.

Bereiken achterban
Hoe verder met de contacten die zijn gelegd.

-

Mevrouw Te Grotenhuis stelt een standaard brief op die door het betrokken
Wmo raadslid zal worden aangepast en door het raadslid zal worden verzonden naar
de bezochte organisatie.
Inhoud brief: wanneer contact is geweest, hoe we in de toekomt contact zullen
onderhouden, dat we contact met ze gaan opnemen, bevestiging van afspraken die
tijdens gesprek zijn gemaakt.
Verslag van de bezoeken die nog zijn afgelegd.
mevrouw Strating over het predikantenoverleg. Algemene informatie
verstrekt en ingegaan op alle veranderingen op wmo-gebied. Wmo wordt
voortaan een vast agendapunt in het predikantenoverleg. De predikanten
doen ook mee aan de Wmo-markt.
mevrouw Van Klaarbergen maakt een afspraak met de heer Bakker van
Wolderwelzijn en Kwintes.

6.

Enquête Toegankelijk Zeewolde voor iedereen.
Er zijn 24 online enquêtes ingevuld. Er zijn echter veel mensen die onder de doelgroep vallen,
maar geen internet hebben. Wil de enquête representatief zijn dan is 60 ingevulde enquêtes
een goed getal. Een aantal raadleden gaat langs bij Sfinx, Meermin, Luxor met een
papieren enquête en spreekt daar mensen aan om direct de enquête in te vullen.
2 of 3 van ons kunnen deze schriftelijke enquêtes dan online invoeren.
Sluitingstermijn enquête wordt 1 november.

7.

Notulen 6 september
Geen opmerkingen

8.

Nieuwe data afspreken
vrijdag 29 november,13.30 uur in de raadzaal
er volgt een voorstel per mail voor nog een datum

9.

Wvtk en rondvraag
Eén van de leden van de Raad is geweest bij de Klinkenberg in Ede, een woonzorgcentrum
waarbij modulair bouwen is toegepast. De gemeente Zeewolde heeft interesse om iets
dergelijks op te zetten. Krantenartikel over de Klinkenberg in Ede volgt.
Bij het bezoek van de voorzitter aan de ANBO afdeling Zeewolde is ook gesproken over de
behoefte aan intramurale zorg.
Moet de Wmo-raad hier een ongevraagd advies over geven?

Sluiting
Rond 15.30 uur sluit de voorzitter de vergadering
Aldus vastgesteld
2013
Didy van Klaarbergen
Ingrid te Grotenhuis
Voorzitter
secretaris
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Hermans
Mw.
Hermans
Mw. Te
Grotenhuis

WAT
Doelstellingen pilot Wolderwelzijn
Wmo-raad informeren over
uitganspuntennota’s die in commissie worden
besproken, benodigde stukken verzorgen
Opstellen conceptbrief bereiken achterban

WANNEER PUNT
3.
3.

5.

Diverse
personen

9 november

4. Zie bijlage 1

