Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 28 november 2014, 13.30 uur
Aanwezig namens de Wmo-raad:
De heer Bouma, mevrouw Drenth, de heer Filius, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Rademaker,
de heer Zwaan (deels) en mevrouw Oltmans.
Afwezig (met berichtgeving):
De heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Mulder, de heer Van Schie, mevrouw Stienstra,
mevrouw Strating, de heer Tepper en de heer Timmerman.
Afwezig (zonder berichtgeving):
Mevrouw Ponsteen.
Aanwezig als gast:
Mevrouw Hermans (gemeente Zeewolde) en twee dames, waarvan één met een vraag inzake Wmoverstrekkingen.
1.

Opening en mededelingen
 Welkom en afwezigen
Mevrouw Van Klaarbergen heet iedereen welkom en noemt in het kort wie er afwezig zijn en
waarom (indien bekend). Er wordt met name even stil gestaan bij het overlijden van de man
van mevrouw Cornelisse enkele dagen geleden.
Er zijn twee dames te gast. De voorzitter heet de dames van harte welkom en vraagt naar de
reden van hun bezoek. Eén van de dames (de andere dame is een vriendin) geeft aan dat zij
niet tevreden is over diverse voorzieningen die in haar woning zijn aangebracht. Mevrouw
Van Klaarbergen legt uit dat de Wmo-raad niet is bedoeld voor klachten over voorzieningen,
maar dat de dames aan het einde van de vergadering uiteraard wel even hun verhaal kunnen
doen en dat zij dan geadviseerd zullen worden over de te nemen stappen.
 Stand van zaken Domotica
De heer Bouma vertelt dat de heer Van Klaarbergen en de heer Tepper samen naar een
beurs in Eindhoven zijn geweest, geheel gewijd aan Domotica. De vraag is waar voor de
Wmo-raad de grens ligt voor de focus op dit gebied. Zo zijn zij die betalen voor domoticavoorzieningen, niet altijd degenen die hierdoor minder kosten maken. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars. Uitgangspunt bij het nader onderzoek zal in ieder geval
zijn: “Wat betekent domotica voor de gebruikers?” De heren gaan er verder mee aan de slag
en in april 2015 komt er weer een terugkoppeling.
 Bezochte bijeenkomsten
o ALV Koepel Wmo-raden
Mevrouw Van Klaarbergen heeft deze vergadering bezocht. In het eerste deel van de
vergadering werd met de leden een discussie gestart over de toekomst van de Koepel. Deze
discussie kan bekeken worden via de volgende link: http://youtu.be/TIIIynBvk2I. Aansluitend
volgde de Hannie van Leeuwenlezing met André Rouvoet (voorzitter van Zorgverzekeraars
Nederland) en een debat onder leiding van Stan Verhaag (hoofdredacteur WMO Magazine).
In de hiernavolgende discussie kwam met name naar voren dat cliënten geen last moeten
hebben van grensconflicten. Hoe dat dan concreet opgelost gaat worden, kwam niet echt
aan de orde. Wel gaf de gemeente Heerlen aan dat zij een “potje” hebben voor
grensgevallen. We verwachten nog een verslag van De Koepel van de lezing. Overigens bleek
bij een vraag dat zorgverzekeraars niet intensief met domotica bezig zijn.
De heer Zwaan stelt voor om met het Provinciaal Innovatief Platform te spreken over
domotica. Zij zijn hier wel mee bezig en de heer Zwaan denkt dat zij hier eventueel subsidie
voor verstrekken. Mevrouw Hermans vult aan dat mevrouw (Greet) Kamminga van het CMO
hierover eventueel benaderd kan worden.
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o Innovatief Platform Zeewolde
Ter vervanging voor mevrouw Cornelisse heeft mevrouw Van Klaarbergen de laatste
bijeenkomst bezocht. Een verslag hierover volgt nog. Wel geeft de voorzitter alvast aan dat
er o.a. gesproken is over een ontmoetingsplek (‘netwerkcafé’) voor autistische jongeren.
o Bijeenkomst Wolderwelzijn
De heer Filius vertelt dat de directie van het MDF o.a. bij deze bijeenkomst was. Het MDF gaf
aan dat het goed loopt inzake de schuldhulpverlening; er zijn geen wachtlijsten meer. Het
MDF wil meer preventief gaan werken voor de jeugd. Hoe wordt voorkomen dat jongeren
schulden krijgen. Hierbij kan bijvoorbeeld gewerkt worden met ‘maatjes’.
o Bijeenkomst ‘collectief cliëntenplatform Jeugdzorg’ te Lelystad
Deze bijeenkomst is op 19 november jl. bezocht door mevrouw Ponsteen en mevrouw Van
Klaarbergen. Belangrijkste thema aldaar: Hoe vinden jeugdinstanties en de Wmo-raden
elkaar?
 Woonvisie 2015/2016
De heer Tepper gaf – namens de Seniorenraad – per e-mail aan dat de de Woonvisie
2015/2016 in aantocht is en vraagt of de Wmo-raad gezamenlijk met de VAC en de
Seniorenraad hier een advies over wil geven. De voorzitter heeft deze nog niet op de
gemeentesite kunnen vinden. Mevrouw Hermans gaat na hoe het zit (naschrift secr.: inmiddels is
van mw. Hermans vernomen dat er nog begonnen moet worden aan deze visie) .
Het is waarschijnlijk veel praktischer om gezamenlijk één advies uit te brengen over de
Woonvisie in plaats van drie aparte, bijvoorbeeld via een werkgroep met één of meer leden
uit elke commissie/raad. Vraag voorzitter: Wie wil dit op zich nemen?
 Mee(r)doen markt 2015
De heer Tepper brengt (per mail) in, ondersteund door mevrouw Rademaker, dat er volgend
jaar weer een Mee(r)doen markt georganiseerd gaat worden. Onze bijdrage? Onderwerpen
zullen daarbij o.a. zijn: meer beweging, betere voeding en welzijn. Mevrouw Hermans geeft
aan dat meer bewegen, met name voor kwestbare groepen, ook bij de gemeente een hoge
prioriteit heeft. Daarnaast geeft mw. Hermans aan dat er, in plaats van een Mee(r)doenmarkt, wellicht een Projectenparade o.i.d. georganiseerd kan worden? Mevrouw Van
Klaarbergen merkt op dat het niet op ons pad ligt om dit project te trekken, al zullen we
waarschijnlijk wel weer meewerken. Tijdens de volgende vergadering zullen we dit punt
verder bespreken.
2.

Tijd voor mevrouw Hermans
Stand van zaken met betrekking tot Wmo.
- Bijlage 1: Concept Uitvoeringsregels persoonsgebonden budget (PGB) in de WMO en de
Jeugdwet 2015
- Bijlage 2: Folder Min. van VWS: ‘De zorg verandert’


Stand van zaken
Mevrouw Hermans deelt stukken uit, namelijk het Beleidsplan Wmo 2015 gemeente
Zeewolde en de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Zeewolde 2015
(definitieve versies). De leden die niet aanwezig zijn, zullen deze stukken binnenkort thuis
bezorgd krijgen via de secretaris.
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Het persoonsgebonden budget (PGB)
- Het persoonsgebonden budget: Mevrouw Hermans vertelt naar aanleiding van bijlage 1,
het concept “Uitvoeringsregels PGB in de Wmo en de Jeugdwet 2015”, dat er nog een
aanvulling komt voor het PGB met betrekking tot het sociaal netwerk, zoals bijv.
buurvrouwen, familieleden, etc. Dit wordt niet gepromoot en zeer strikt beoordeeld. Als
zorg door zulke mensen echt aantoonbare meerwaarde heeft, wordt het slechts
vergoed. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het beoordelingsgebied heel grijs is! Er is
echter niet slechts één persoon die hierover beslist; dergelijke beslissing geschieden
intercollegiaal en het wordt ook getoetst door een expertteam. De regels zullen aan de
hand van de ervaringen verder worden uitgekristalliseerd. Mevrouw Van Klaarbergen
merkt op dat er voorzichtigheid is geboden bij het stoppen van goed lopende begeleiding
uit het eigen netwerk. Er moet voor gewaakt worden dat er wordt gezegd: ‘Het staat zo
op papier, dus u krijgt niets’. Een belangrijke toetsregel kan ook zijn: “Wat gebeurt er als
we deze vergoeding stoppen?”. Mevrouw Hermans geeft aan dat de beleidsregels
bepaald worden door het college.
- Mevrouw Rademaker geeft een kanttekening met betrekking tot schulden. Het PGB is
namelijk opeisbaar als er schulden zijn. Als mensen in de schuldsanering zitten krijgen zij
overigens geen PGB, maar wel zorg in natura. Als het PGB straks via de Sociale
Verzekeringsbank gaat, zal een en ander wellicht anders zijn.
- Mevrouw Hermans vervolgt dat het Protocol Gebruikelijke Zorg blijft bestaan. Mensen
die samenwonen worden dan ook nog steeds geacht voor elkaar te zorgen. De
bovengebruikelijke zorg is indiceerbaar.
- Vraag: Hoe gaat het straks met ‘opgestapelde’ PGB’s? (Ter toelichting: tot nu toe konden
er op verschillende momenten in gezinnen voor verschillende personen aparte PGB’s
aangevraagd worden  de PGB’s gingen per individu, waardoor in sommige gezinnen
duizenden euro’s per maand aan PGB-gelden binnen kwamen).
Antwoord: Dit (oneigenlijke) gebruik wordt straks aan banden gelegd; de beoordeling
loopt dan niet meer per individu, maar per gezin.
- Vraag mw. Drenth: Hoe zit het met de kwaliteitseisen van niet professionele
zorgverleners?
Antwoord: Alle gecontracteerde zorgaanbieders moeten garant staan voor een bepaald
kwaliteitsniveau. Er worden dus wel degelijk kwaliteitseisen gesteld (met name met
betrekking tot de opleiding van de dienstverleners).



Overige zaken rond de transitie
- Voor wat betreft de afschaffing van de bijdrage uit volgens de Wtcg (wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en de eigen bijdrage WMO geeft
mevrouw Hermans aan dat de gemeente een regeling probeert te treffen ter
compensatie. De korting van 33% op de eigen bijdrage Wmo blijft mogelijk in stand voor
lagere inkomens. Het is wel bedoeling dat dit echt terechtkomt bij de juiste personen.
Hierover komt nog een brief. Er gaat ook nog een algemene briefover de transitie naar
zo veel mogelijk Wmo-gebruikers om onrust te voorkomen. Gebruikers kunnen ook
contact opnemen met de gemeente. Er is al over geadverteerd in de Zeewolde Actueel.
Er volgen nog meer advertenties.
- Mevrouw Van Klaarbergen geeft aan dat het Rijk ook wil helpen met informatie over de
transitie en zij vraagt zich af of de gemeente dat ook wenselijk acht. Als bijlage 2 is bij
deze notulen een folder gevoegd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, te weten ‘De zorg verandert’. Mevrouw Hermans merkt op dat verdere hulp van
het Rijk nu nog niet nodig lijkt te zijn.
- Mevrouw Hermans geeft verder aan dat in Zeewolde het landelijk model voor de eigen
bijdragen Wmo-regeling gehanteerd zal worden en dat dan ook de maximum bedragen
zullen gelden. Samen met de beperkingen “fiscale aftrek” kunnen de kosten oplopen tot
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een paar duizend euro per jaar. Voor Wmo eigen bijdragen geldt wel een maximum per
jaar, afhankelijk van het(verzamel) inkomen.
Een Wmo-lid merkt in dit kader op dat het om die reden goed kan zijn tijdens een
vergadering in 2015 een deskundige te laten spreken over de versoberde fiscale
aftrekregeling en overige regelingen rond ziekte en handicaps, c.q. het totaal aan kosten
dat dit met zich meebrengt.
- Tot slot vertelt mevrouw Hermans nog iets over de klantervaringsonderzoeken. Zoals
eerder vermeld, zijn deze eerst in 2016 verplicht. De gemeente moet komend jaar al wel
de resultaten van de ondersteuning expliciet in beeld brengen. Dit zou ook kunnen door
middel van thema’s, bijvoorbeeld de keukentafelgesprekken (zie verder punt 3,
monitoring).
- Er komen steeds meer geluiden dat er per januari mensen, voor wat betreft
vergoedingen, tussen de wal en het schip vallen, ondanks overgangsregelingen, namelijk
tussen WLZ, Wmo en/of Zorgverzekeraar. Dit kwam ook bij de landelijke Koepel Wmoraden naar voren. Mevrouw Van Klaarbergen geeft aan dat het belangrijk is om een
tijdelijk vangnet te creëren voor grensgevallen. Mevrouw Hermans merkt op dat er voor
grensgevallen miljoenen nodig zijn. Daarom is helderheid belangrijk. Gevraagd wordt of
er op dit vlak niet samengewerkt kan worden met zorgverzekeraars. Mevrouw Hermans
antwoordt hierop dat dat moeilijk is. De heer Bouma beaamt dit en merkt nog op dat
zorgverzekeraars altijd gericht zijn op het individu en dat zij niet collectief gericht zijn (zie
ook agendapunt 12, wvttk).
 Mantelzorgcompliment
Vervolgens wordt nog gesproken over het mantelzorgcompliment. Dit jaar kan men nog
€ 200,- ontvangen, maar dit is voor volgend jaar afgeschaft. Men zoekt bij de gemeente naar
een alternatief, bijvoorbeeld een kortingspas. Hieraan zijn wel landelijke normen gekoppeld.
Zo moeten mantelzorgers, om voor zo’n kortingspas in aanmerking te kunnen komen (in de
gemeente waar de zorg wordt verleend), minimaal 8 uur per week, minstens drie maanden
(etc.) zorg verlenen. Het voordeel van zo’n kortingspas is daarnaast dat mantelzorgers zich
dan eerder registreren, waardoor zij ook beter in beeld komen. Wellicht wordt dit in proef in
2015?
Iedereen vindt dat het vooral iets leuks moet zijn. Met de kortingspas kunnen zij dan mogelijk
ook eens in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een gratis bos bloemen of een taart, zodat
zij zich eens (extra) gewaardeerd voelen.
Daarnaast organiseert de gemeente elk jaar een feestje voor mantelzorgers. Dit is een erg
leuk feest, dat ook zeer gewaardeerd wordt. Mevrouw Drenth geeft aan dat zij het gevoel
had dat op zo’n feest met name oudere mantelzorgers komen, maar mevrouw Hermans
ontkent dit.
Prioriteit overige agendapunten vaststellen:
Punt 8 wordt naar voren gehaald om dit in het bijzijn van mw. Hermans te kunnen
bespreken.
Privacy burger (was punt 8)
Aangegeven wordt dat er nog steeds zorgen zijn om de privacy van de burgers met betrekking tot de
medische gegevens. Is er als gevolg van de transitie geen groter gevaar dat die op straat komen te
liggen? Mevrouw Hermans antwoordt dat in de eerste plaats de cliënt de eerst verantwoordelijke
ondersteuner kiest en daarmee – als het goed is – iemand kiest die men vertrouwt v.w.b. de
medische gegevens. Daarnaast geeft zij aan dat er nog regels komen op dit gebied. Voor de regio NW
Veluwe+Zeewolde is een deskundige hiermee bezig en ook landelijk wordt hier aandacht aan
geschonken. Ook merkt mevrouw Hermans op dat het sowieso al duidelijk is dat er tussen medische
professionals onderling veel meer gegevens uitgewisseld kunnen en zullen worden dan tussen
4

medische professionals en ambtenaren. Overigens zullen met name de heer Filius en mevrouw
Strating zich hier verder over buigen.

3.

Monitoring transitie in 2015 (was punt 9)
Mevrouw Hermans heeft de Wmo-raad verzocht mee te denken over monitoring inzake de
transitie in 2015, zeker gezien het feit dat de klantervaringsonderzoeken van de gemeente(n)
dan nog niet beschikbaar zijn. Onderzoeksbureau SGBO heeft eerder al een document
opgesteld ‘De route naar antwoorden in het Sociaal Domein’. Dit is ook gevoegd bij de vorige
notulen. Met name de pagina’s 19 t/m 23 van dit document gaan over monitoring. Naar
aanleiding hiervan heeft de voorzitter in een bijlage bij de agenda voor deze vergadering een
voorzet gegeven over monitoring. Daarin stelt zij de leden voor in eerste instantie te kiezen voor
een kwalitatief onderzoek. Hier wordt mee ingestemd door de leden. Voorbeelden hiervan zijn
bijvoorbeeld het telefonisch benaderen van bezoekers aan het Wmo-loket, rondetafelgesprekken met Wmo-gebruikers, huisbezoeken, etc. Voorgesteld wordt om dat onderzoek dan
wel breed te doen, onder allerlei verschillende soorten Wmo-gebruikers. Dat onderzoek hoeft
nog niet diep te gaan. De heer Filius vraagt zich af wie die onderzoeken dan gaat doen, want dat
is duur. Mevrouw Hermans beaamt dit en vraagt daarom of de Wmo-raad in ieder geval tot
belangrijke onderwerpen kan komen. Mevrouw Van Klaarbergen vraagt, als het in eerste
instantie dient te gaan om de resultaten, of dan een onderzoek van de keukentafelgesprekken
ook als zodanig geldt? Die zouden dan onderzocht kunnen worden middels een enquête en
aangevuld kunnen worden met enkele rondetafelgesprekken voor twee of drie groepen. Uit
eerder AVI (Aandacht voor Iedereen) onderzoek blijkt dat groepen als verstandelijk beperkten
en/of psychisch/psychiatrisch beperkten, vaak onderbelicht blijven! Verdiepingsgesprekken zijn
daarom wel van belang en let ook op signalen vanuit wijkteams. Maar, in de eerste plaats is van
belang of de burger baat heeft bij keukentafelgesprekken. Waar zitten de haken en ogen? Dan
bijvoorbeeld een half jaar later onderzoeken wat ervan terecht is gekomen? Dat geeft inzicht in
resultaat.
Voorgesteld wordt om daarbij ook aandacht te schenken aan de mantelzorgers, hoewel het
waarschijnlijk beter is om die groep in 2016 mee te nemen in de monitoring. Mevrouw Hermans
merkt daarbij wel op dat de (gratis!) onafhankelijke cliëntondersteuner er zeker ook is voor de
mantelzorgers. Immers, bekend is dat zo’n 10% van de mantelzorgers al (zwaar) overbelast is.
Veel van hen hebben niet alleen de lichamelijke zorg voor hun zieke partner, kind of ouder, maar
ook nog eens de emotionele zorg en dat is zwaar.
De voorzitter vraagt wanneer mevrouw Hermans/de gemeente het advies wil hebben, waarop
mevrouw Hermans antwoordt dat dit graag vóór 1 maart 2015 ontvangen wordt. Afgesproken
wordt dat tijdens de eerstvolgende Wmo-raad vergadering van 9 januari a.s. een concept
onderzoek besproken zal worden met betrekking tot keukentafelgesprekken. De kosten van zo’n
onderzoek zullen waarschijnlijk tussen de € 5.000,- - € 10.000,- liggen. Het is de bedoeling dat
voor de vergadering van januari een concept stuk klaar zal zijn.

4.

Resultaten cursus Movisie
De Wmo-raad is het erover eens dat de cursus erg nuttig was. De cursusleider, Henk Beltman,
deed het erg goed en er zijn goede punten naar voren gekomen. Het idee om een soort van
functioneringsgesprekken te houden zo nu en dan, werd ook gewaardeerd en voorgesteld wordt
om tijdens de vergadering in november 2015 het functioneren van de Wmo-raad weer eens te
evalueren. Eventueel weer samen met Henk Beltman in een soort vervolg cursusbijeenkomst.
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5.

Jaarplanning 2015
Aan de leden zijn per e-mail al enkele data doorgegeven voor de vergaderdata in 2015. Rekening
houdende met enkele vakanties en feestdagen zijn deze iets aangepast. Waarschijnlijk zullen de
vergaderdata in 2015 als volgt zijn:
- 9 januari
- 20 februari in plaats van 27 februari
- 27 maart in plaats van 3 april
- 22 mei
- 10 juli
- 4 september
- 16 oktober
- 27 november
In januari moet in ieder geval op de agenda het conceptadvies voor ervaringsonderzoek naar
aanleiding van keukentafelgesprekken. Daarnaast is het wenselijk als er in januari met de
wethouder gesproken kan worden over de wensen van de gemeente op het gebied van de
Wmo/het sociaal domein en samenstelling van de Wmo-raad/de Sociaal domein raad
Naar aanleiding van de cursus wordt er nadrukkelijker gekeken of er per 1 à 2 vergaderingen
met thema’s gewerkt kan worden, waar we eventueel mensen van buiten voor uitnodigen.
Genoemd werd reeds een voorlichting over financiële consequenties. Mw. Hermans heeft
aangeboden deze voorlichting volgend jaar te geven.
Een onderwerp voor de vergadering van 20 februari kan zijn de VN-verklaring voor de
rechten van mensen met beperkingen. Deze zit er immers aan te komen. Dit onderwerp kan
ook meegenomen worden in een overleg met de wethouders! De heer Bouma merkt hierbij
op dat het heel verstandig is om vroegtijdig afspraken met wethouders te plannen, omdat
het anders vrijwel onmogelijk is om hen tijdens een vergadering te ‘boeken’.
Vooruitlopend op wijzigingen in de samenstelling van de raad en/of verdiepingsgesprekken
op het gebied van jeugd, GGZ en mensen met een lichamelijke handicap (en/of multiproblematiek) besluiten we de komende tijd op die terreinen deskundigen uit te nodigen. Op
het gebied van GGZ kan dit bijvoorbeeld Marijke van Beek zijn (Kwintess). Zij kunnen ons ook
op het spoor zetten hoe in contact te komen met potentiële Wmo-raadsleden. Daarnaast
zouden we de bijeenkomsten met deskundigen explicieter via de Zeewolde Actueel kunnen
aankondigen. Niet alleen in de agenda, maar met kort verhaaltje wat, waarom. Starten
februari/maart.
In april of mei kan wellicht gesproken worden met gecontracteerde aanbieders, in de Wmovergadering, of daarbuiten. Hoe ervaren zij de wijzigingen?
Andere thema’s kunnen zijn de privacy van burgers en mevrouw Rademaker noemt ook nog
een project in de gemeente waar haar zus woonachtig is. In die gemeente zijn ze bezig met
een onderzoek naar wat ‘kwetsbaren’ nog wel kunnen, zodat zij op hun kennis- en/of
ervaringsgebied eventueel zelf ingezet kunnen worden. Voor hen is het fijn als zij zich op een
bepaald gebied toch nuttig kunnen maken. Bijvoorbeeld: een (licht) demente ex-pedicure
kan op dit gebied mogelijk andere mensen blij maken. Wellicht zou zoiets in Zeewolde ook
mogelijk zijn?
Tijdens de vergadering van 27 november 2015 kan het functioneren van de Wmo-raad nader
geëvalueerd worden.
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Mevrouw Van Klaarbergen stelt voor dat mevrouw Oltmans en zij binnenkort de jaarplanning
zullen opstellen en dan alvast wat thema’s zullen vaststellen/inplannen.
6.

Breed beraad
De heer Zwaan gaat hierover. Hij moest door onvoorziene omstandigheden de vergadering
echter vroegtijdig verlaten. Op dit onderwerp komen we in de volgende vergadering terug.

7.

Reactie op reactienota gemeenteraad/voortgang
Zie hiervoor de meegestuurde bijlage bij de agenda. Op dit punt moet nog worden
teruggekomen. Mogelijk gebeurt dit de komende tijd via de mail.

8.

Privacy burgers
Zie laatste onderwerp bij agendapunt 2.

9.

Monitoring transitie.
Zie punt 3.

10.

Ingekomen en uitgegane post/mail
Spreekt voor zich, hoeft niet besproken.

11.

Notulen vergadering 24 oktober 2014
Worden goedgekeurd.

12.

Wat verder ter tafel komt/rondvraag
- De heer Filius geeft aan dat hij er bij de vergadering van 9 januari a.s. voor het laatst bij
zal zijn. Hij is nu al 10 jaar lid van de Wmo-raad en vindt het nu tijd om te stoppen.
Daarbij worden de minima nu goed vertegenwoordigd door de heer Boute en mevrouw
Stienstra en mevrouw Strating weet ook heel goed wat er in de kerk speelt, c.q. heeft
contacten met IDPZ.
- Benadrukt wordt nog even dat het beleidsplan en de verordening die door mevrouw
Hermans zijn uitgedeeld, en die de niet aanwezige leden nog in de bus zullen krijgen,
definitieve stukken zijn!
- Afgesproken wordt verder dat mevrouw Oltmans namens de Wmo-raad een
condoleancekaart zal sturen naar mevrouw Cornelisse (dit is inmiddels gebeurd).
- Tot slot wordt voorgesteld om een brief/advies aan de gemeente op te stellen dat er
gewaakt moet worden voor mensen die tussen wal en schip vallen in de nieuwe
regelingen. Misschien kan er, net als in de gemeente Heerlen, een potje komen voor
dergelijke gevallen.
- De volgende vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 9 januari 2015 om 13.30 uur.

Sluiting
Rond 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld

2014

Mevrouw Van Klaarbergen
Voorzitter

Mevrouw Oltmans
Secretaris
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Actielijst
Onderwerp
Advies PGB nota

Actie
Wmo-raadsleden geven input

ALV Koepel
Woonvisie
2015/2016
Woonvisie
2015/2016
Def. beleidsplan
en verordening
Monitoren
Transitie
Jaarplanning
2015

Rondsturen verslag van die vergadering
Mw. Hermans zoekt uit wanneer en waar
deze gereed is
Advies opstellen in werkgroep samen met
leden van de VAC en de Seniorenraad
Bezorgen bij leden die deze stukken nog
niet hebben
Concept voorstel voor onderzoek opstellen
ten behoeve van de gemeente
Opstellen jaarplanning met thema’s per
vergadering

Reactie op
reactienota gem.
Advies gemeente

Nog verder op terugkomen, mogelijk via de
mail
Potje creëren voor grensgevallen?

Wie
Mw. Van
Klaarbergen
Mw. Oltmans
Mw. Hermans

Gereed
Uiterlijk 6 dec.

Nog nader te
bepalen
Mw. Oltmans

December 2014

Mw. Van
Klaarbergen
Mw. Van
Klaarbergen +
mw. Oltmans
Mw. Van
Klaarbergen
Mw. Van
Klaarbergen

Medio dec. 2014
Maart 2015?

Begin december
2014
December 2014
Medio dec. 2014

December 2014
December 2014
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