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info@wmoadviesraadepe.nl
Verslag vergadering Wmo-adviesraad Epe op 1 mei 2018
Aanwezig: mw. Van Baars, mw. Broer, mw. De Veen, dhr. Andringa, dhr. Buiting,
dhr. Regeer (voorzitter) en dhr. Van den Vlekkert (notulist).
Afwezig met kennisgeving: mw. Baarspul, mw. Beenen en dhr. Martens.
1.

Opening, welkom en voorstelronde.
Dhr. Van der Heijden wordt door de voorzitter welkom geheten. Hij zal de
vergadering bijwonen als kandidaat-lid van onze raad. De sollicitatiecommissie bestaande
uit mw. Broer en dhr. Regeer hebben hierover een gesprek met hem gevoerd.
Na een korte voorstelronde wordt begonnen met de vergadering.

2.

Vaststelling agenda.
Bij agendapunt 7 zal ook de financiële begroting aan de orde komen.

3.

Verslag vergadering 3 april 2018.
 Agendapunt 2: Dhr. Buiting is op bezoek geweest bij mw. Keuskamp en haar bedankt
voor haar betrokkenheid bij onze raad. Hij heeft haar bloemen en een cadeau aangeboden.
Mw. Keuskamp heeft aangegeven dat we voor bepaalde zaken altijd een beroep op haar
kunnen doen.
 Agendapunt 3: bol 1 – regel 8: Verplaatsen naar agendapunt 10:
Zorgt de gemeente goed voor de brug tussen zorgaanbieder en zorgvrager.
 Agendapunt 9: bol 3 – regel 1: Tekst aanpassen:
De bijeenkomst is bezocht door mw. Broer, mw. Van Baars en dhr. Regeer.
 De notulen van de vergadering van 3 april kunnen na aanpassing op de website
worden gezet.

4.

Actielijst 2018 – 4.
2018: 63 – Het bezoeken van wijksteunpunten is in gang gezet.
90 – VWI-raad uitnodigen voor onze vergadering op 5 juni.
91 – Afspraak maken met dhr. Jansen van ASD Heerde.
Eraf 2018: 92

5.

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen

6.

Ondersteuning bij het bereiken van de achterban b.v. door Zorgbelang Overijssel.
Dhr. Martens is niet aanwezig. Hij heeft zijn ideeën hierover per e-mail aan het DB laten
weten. Dit onderwerp wordt wel in de vergadering besproken.
Het zelf organiseren van bijeenkomsten met inleiding om informatie van burgers
te krijgen levert te weinig op, we kunnen beter zelf naar de mensen toegaan.
Ook kunnen we hiervoor contact opnemen met cliëntenraden en hulpverleners.
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Waar lopen mensen die in het veld werkzaam zijn tegenaan. Rechtstreeks met de cliënt
in gesprek komen is lastig. Cliëntenraden met dagbesteding binnen de Wmo bestaan vaak
uit familieleden. De vraag is hoe zorgkantoren omgaan met PGB-toetsing, waar gaat het
goed en waar gaat het fout.
We kunnen ons bij een eventuele overgang laten adviseren door Zorgbelang Gelderland.
Een werkgroep bestaande uit mw. Van Baars, mw. De Veen en dhr. Regeer gaan een
discussiestuk produceren voor onze eigen raad. De volgende onderwerpen zullen hierin
aan de orde komen, taken, rollen en aanpak van een Adviesraad Sociaal Domein.
Mw. Pauwels van de VWI-raad krijgt het stuk ook toegestuurd zodat ze kan deelnemen
aan de discussie tijdens de vergadering van 5 juni.
7.

Jaarplan 2019.
Het opgestelde jaarplan wordt nog aangepast m.b.t. jeugdzorg en verwarde personen.
Ook onze eventuele overgang naar Adviesraad Sociaal Domein zal in het jaarplan worden
opgenomen. Herijking van de rol van de adviesraad is noodzakelijk i.h.k.v. de
maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein.
Bij een overgang naar ASD zullen we eventueel extern moeten worden ondersteund.
Hiervoor zal een bedrag worden opgenomen in de door dhr. Buiting opgestelde begroting.
We gaan naast het opgestelde jaarplan voor onszelf een werkplan maken.
We zetten de burger voorop, het gaat om mensen die zorg nodig hebben. Wat willen we in
2019 scherp in de gaten gaan houden.
Het jaarplan en de bijbehorende financiële begroting moeten voor 1 juni a.s. bij de
gemeente zijn ingediend. Onze doelstellingen voor 2019 worden in september nagestuurd.

8.

Terugkijken op het overleg met de wethouders en beleidsmedewerkers.
De wethouder heeft de door ons opgestelde brief over de zorgval nog niet ontvangen.
Dhr. Van Norel heeft toegezegd dat de individuele mantelzorgers en cliënten niet in de
problemen zullen komen door de zorgval. Naar aanleiding van deze opmerking kunnen we
casemanagers vragen om informatie.
De inkooptarieven voor zorg zijn bekend en bijgesteld. Is er sprake van een realistisch
tarief waarvoor de instellingen zorg willen gaan verlenen. De gemeente komt met drie
aanbieders van zorg.
Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wmo onderzoek doen onder de cliënten
die zich in dit kader melden met een hulpvraag bij de gemeente.
Op basis van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) kunnen diepteintervieuws worden
gehouden met cliënten voor verbetering van de hulpverlening.
Van het overleg gehouden op 23 april is nog geen verslag ontvangen.

9.

Van belang zijnde berichten.
 09-04: Adviesaanvraag nota personen met een verward gedrag.
De adviesaanvraag is ontvangen van mw. Hartkamp van de gemeente. Voor 1 oktober
2018 moeten alle gemeenten een sluitende aanpak voor personen met een verward
gedrag hebben. Er is gekozen voor een regionale aanpak samen met de gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Heerde, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen.
Zowel de regionale context als de lokale situatie rond de negen bouwstenen, die landelijk
zijn aangegeven, is in beeld gebracht. Actiepunten zijn benoemd en aangegeven is vanuit
welk college van bestuur de realisatie van deze actiepunten gemonitord zal worden.
Alle bouwstenen moeten goed gaan in de wijken.
Er zijn veel ontwikkelingen maar geen coördinatie. Melden aan mw. Hartkamp dat het een
complex vraagstuk is. Hoe gaat dit concreet handen en voeten gaat krijgen in de
gemeente Epe.
Dhr. Buiting en dhr. Regeer gaan een opzet maken voor een proactief advies.
 Verschillende nieuwsbrieven over s.v.z. inkoop, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), week van de toegankelijkheid en Koppel-Swoe over
o.a. buurtbemiddeling en wijksteunpunten.
 ALV van de Koepel op 25 mei a.s.
Op dit moment is nog niet bekend welke leden van onze raad hierbij aanwezig zullen zijn.
Het moet wel een ALV zijn die inhoudelijk interessant is om te bezoeken.
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10. Activiteiten van de leden.
 MO/BW laatste ontwikkelingen.
Mw. Beenen en dhr. Buiting gaan naar de bijeenkomst op 8 mei in het stadhuis van
Apeldoorn.
 Bezoek aan wijksteunpunten/verenigingen.
Mw. Baarspul en mw. Broer hebben op 25 april een bezoek gebracht aan wijkvereniging
Burgerenk tijdens het koffie-uurtje.
De gemeente verstrekt een hulpmiddel aan een cliënt op basis van indicatie.
Daarna wordt er door de gemeente niet meer gecontroleerd of het hulpmiddel nog in
gebruik is, heeft de gemeente dit wel in beeld.
Het volgend bezoek dat op de planning staat is wijkvereniging Oosterhof in Vaassen.
Van alle bezoeken aan wijksteunpunten/verenigingen gaat mw. Broer een gebundeld
verslag maken.
 Seminar luis, aanjager of vormgever.
De bijeenkomst op 6 april jl. is bezocht door mw. De Veen en dhr. Martens.
Het was een interessante bijeenkomst, de zaal was met 250 deelnemers goed gevuld.
Het ging over de rol van de adviesraad in de samenleving. Er is veel discussie over de rol
en taak van de adviesraden, we moeten meer naar de uitvoering gaan kijken.
Gemeenten letten vaak meer op de kosten en minder op de kwaliteit.
Mw. De Veen komt nog terug op deze bijeenkomst.
 Mw. Broer, mw. Beenen, mw. De Veen, dhr. Andringa en dhr. Buiting hebben op 9 mei
een gesprek met beleidsontwikkelaars van de gemeente over het Integraal Beleidsplan
Wmo. De beleidsplannen Wmo en Jeugd lopen dit jaar af.
Het op te stellen beleidsplan zal in ieder geval van toepassing zijn voor de domeinen
Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen.
De gemeente wil de Wmo-adviesraad en de VWI-raad al in het voortraject bij het tot
stand komen van dit beleidsplan betrekken.
 Zorgval.
Mw. Broer gaat de door mw. Van Baars en dhr. Andringa opgestelde brief over de
zorgval rondsturen via Roundcube.
11. Rondvraag.
 Mw. Broer is niet aanwezig tijdens onze vergadering op 5 juni.
 Mw. De Veen heeft diverse stukken toegestuurd via de e-mail. Het betreft: dossier
ervaringsdeskundigen, speerpunten toegang onder de loep en aanjager – luis of
vormgever.
 Mw. Van Baars geeft aan dat er op 30 april via Roundcube een aanvraag voor een
informerend gesprek over thuishulp is ontvangen.
Wat gaan we doen met AVG (privacywet). Op de agenda voor onze volgende vergadering
zetten.
 Buurtmaken.nl is bezig met het opstellen van een sociale kaart. Bespreken in onze
volgende vergadering.
 Dhr. Van der Heijden zal tijdens onze vergadering van 5 juni aanwezig zijn als lid
van onze raad.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering is op dinsdagavond 5 juni 2018 van 19:30 tot 22:00 uur, locatie
Kulturhus EGW Stationsstraat 25 in Epe

voorzitter:
dhr. G. Regeer

secretaris:
mw. T. Broer
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