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Verslag vergadering Wmo-adviesraad Epe op 23 juli 2018

Aanwezig: mw. Van Baars, mw. Baarspul, mw. Beenen, mw. Broer, dhr. Buiting,
dhr. Martens, dhr. Regeer (voorzitter) en dhr. Van den Vlekkert (notulist).
Afwezig: mw. De Veen, dhr. Andringa en dhr. Van der Heijden.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag vergadering 5 juni 2018 ter vaststelling.
Agendapunt 9 - bol 1 en 2: Tekst verwijderen.
4. Actielijst 2018 – 6.
2017: 59 – Dhr. Regeer gaat contact opnemen met dhr. Van der Heijden over zijn
afwezigheid tijdens onze vergaderingen.
Eraf 2017: 59
2018: 82 – Mw. Baarspul gaat nog contact opnemen met mw. Elskamp.
89 – Bevestiging ontvangst van onze brief aan het college over Verian ontvangen.
91 – Mw. Broer heeft contact met dhr. Jansen van ASD Heerde en dhr. Van Hattum van de
Participatieraad Hattem. Voorstel is om in het najaar bij elkaar te komen.
99 – Door het niet aanwezig zijn van alle leden van onze raad komt dit onderwerp in ons
volgend overleg op 4 september opnieuw aan de orde.
Eraf 2018: 74, 89, 96 en 98.
5. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
6. Groepsindeling per thema en verdere acties.
De gemeente werkt aan een beleidsplan voor het gehele sociaal domein.
Dit betreft WMO, Jeugd en Participatie/Werk en Inkomen. Onze raad wil hierop inspringen
door de structuur aan te passen om een overgang naar Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
mogelijk te maken.
De voorlopig samengestelde thema groepen kunnen elkaar bij bepaalde projecten gaan
overlappen, gezamenlijk overleg is dan noodzakelijk. Binnen de samengestelde groepen zal
er een taakschema worden gemaakt.
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 Groep WMO: Mw. Broer, mw. Van Baars en mw. Baarspul (namens ouderen).
 Groep MO/BW/EPA en Jeugd: Mw. Beenen, dhr. Buiting, dhr. Martens en dhr. Regeer.
 Participatie-Werk en Inkomen: Samenwerking/samengaan met Adviesraad VWI, we
gaan hierover contact houden met mw. Pauwels. Zij vertegenwoordigt Epe binnen de
Adviesraad VWI Apeldoorn. Er is sprake van een samenwerkingsverband tussen de
gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde.
 Nog in te delen: Mw. De Veen, dhr. Andringa en dhr. Van der Heijden.
De samengestelde groepen kunnen afzonderlijk bijeenkomen voorafgaand aan onze
reguliere vergadering op dezelfde avond. De groepen kunnen in de tussenliggende periode
contact met elkaar onderhouden door b.v. e-mail.
Als we op deze manier gaan vergaderen moet er wel worden gezocht naar locaties die
beschikken over meerdere ruimtes. Dit kan ook extra kosten met zich mee brengen.
Mw. Broer gaat onderzoek doen naar geschikte locaties om te vergaderen.
Om goed op bepaalde zaken te kunnen reageren moeten we wel ervaringsdeskundigen,
professionals en cliënten om ons heen verzamelen als klankbordgroep.
Deze klankbordgroepen zullen worden geformeerd per onderwerp. Mensen die werkzaam
zijn in de wijksteunpunten/buurten of mantelzorgers passen goed in de te vormen
klankbordgroepen.
Ook Koppel-SWO/E kan hierin een positieve bijdrage leveren, zij hebben veel kennis over
diverse voorkomende onderwerpen. Ook valt het geheugensteunpunt onder Koppel-SWO/E.
Is er sprake van een organisatie/coördinatiepunt voor mensen die ambulante zorg krijgen?
De door ons samengestelde groepen gaan aan de hand van opgestelde vraagstukken
vaststellen welke informatie er van een klankbordgroep mag worden verwacht.
De opgestelde vraagstukken moeten wel betrekking hebben op het nieuwe door de
gemeente opgestelde integrale beleidsplan Sociaal Domein.
Inventariseren of er mensen zijn die interesse hebben om zitting te hebben in een
klankbordgroep. We kunnen hiervoor een oproep plaatsen in de Huis aan Huis bladen.
We gaan dit onderwerp de komende tijd per groep verder uitwerken.
Op de agenda voor ons volgende overleg op 4 september a.s. zetten.
7. Toegang tot zorg/begeleiding.
Hoe en op welke manier krijgen mensen toegang tot de zorg en ondersteuning.
Mw. Baarspul en mw. De Veen hebben een bijeenkomst over toegang tot de zorg
bezocht, georganiseerd door de gemeente. De gemeente is wel bezig om de
toegankelijkheid tot zorg voor mensen te vergemakkelijken.
In onze volgende vergadering met de wethouders vragen hoe ze de zorgkosten beheersen,
is er sprake van een financieel tekort of van een overschot.
De gemeente Epe heeft één WMO-loket. WMO-consulenten hebben via de gemeente zitting
in wijkteams. Zij gaan rechtstreeks naar cliënten en voeren ook het keukentafelgesprek om
een zorgvraag te bespreken. Hierbij kan ook een familielid of een onafhankelijke
cliëntondersteuner aanwezig zijn.
Uitzoeken hoe de toegang tot de zorg is geregeld per samengestelde thema groep als we
onze nieuwe structuur goed voor elkaar hebben.
Hoe gaat het eerstvolgende cliënt ervaringsonderzoek er uitzien?
8. Sociale kaart.
Hoe en op welke manier krijgen mensen toegang tot de benodigde zorg.
Op de website van BuurtMaken.nl staat een sociale kaart, hierop is in beeld gebracht waar
men terecht kan bij b.v. een vraag over zorg. (zie ook agendapunt 7)
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9.

Privacyverklaring.
De door mw. Broer doorgestuurde privacyverklaring is veel te uitgebreid. De punten
genoemd onder opmerkingen kunnen wel worden ingekort.
Kan de gemeente ons hierin niet begeleiden door er een specialist naar te laten kijken.
Mw. Broer neemt contact op met de Koepel Adviesraden Sociaal Domein om te vragen of
ze een standaardformulier privacyverklaring voor ons hebben.

10. Mail misstanden mentorschap.
Via mw. Haasbroek hebben we een stuk ontvangen over het onderzoek “Schuldenaars
onder schrikbewind”. Veel Nederlanders met schulden hebben de zeggenschap over hun
geld noodgedwongen overgedragen aan private bewindvoerders. Maar de mensen worden
door die sector gekleineerd en afhankelijk gehouden. Rechters en gemeenten kunnen
hieraan weinig doen.
Bewind voering komt ook voor in het kader van een toegekend PGB-budget, mw. Pauwels
vragen in hoeverre zij met bewind voering bekend is.
Voor budgetadvies en schuldhulpverlening kan ook contact worden opgenomen met de
afdeling Budgetadvisering & Schuldhulpverlening van de gemeente Epe.
11. Van belang zijnde berichten.
 Er is een brief ontvangen van de gemeente over het terug moeten betalen van niet
gebruikte subsidie over het boekjaar 2017. Dhr. Buiting neemt dit in behandeling.
 Mw. Broer heeft bericht ontvangen van mw. Molenaar over het niet ontvangen van een
betaling. Zij ondersteunt ons bij het beheren van de website. Mw. Broer neemt hierover
contact met haar op.
 Uitnodiging via Roundcube van de Koepel ASD om ons aan te melden voor de
ledenraadpleging in september. Hoe kan de Koepel ons meer van dienst zijn?
 Mw. Hartkamp heeft ons via Roundcube bericht over de ontvangen inspraakreacties
m.b.t. Sluitende aanpak personen met een verward gedrag.
Op 6 september wordt deze notitie behandeld in raadscommissie en op 20 september in
de gemeenteraad.
12. Activiteiten van de leden.
 Bijeenkomst beleidsplan sociaal domein cliënten.
Bij deze bijeenkomst op 13 juni waren mw. Baarspul, mw. Beenen en dhr. Martens
aanwezig. Thema voor deze en onderstaande bijeenkomst was “Wat kan beter als het gaat
om zorg en ondersteuning”. De gemeente wil de inbreng van beide bijeenkomsten
verwerken in het integraal beleidsplan Sociaal Domein.
Verdeeld in werkgroepen werd een reactie gevraagd op aantal door de gemeente
ingebrachte punten.
 Bijeenkomst beleidsplan sociaal domein professionals.
Hierbij waren op 21 juni aanwezig mw. Broer en mw. De Veen.
In de maand september zal er een spiegelbijeenkomst worden georganiseerd.
Er is nog geen samenvatting van de deze en bovenstaande bijeenkomst ontvangen.
Voor verdere toelichting op deze bijeenkomst zie ook eerste bullit.
 Op maandag 3 september is ons eerstvolgende overleg met de nieuwe wethouders.
We kunnen tijdens dit overleg de onderstaand vragen stellen:
De gemeente stelt een integraal beleidsplan op voor het Sociaal Domein. Hoe beoordeelt
het College de positie van twee verschillende adviesraden voor het Sociaal Domein?
Blijft de Adviesraad VWI advies uitbrengen aan de gemeente Apeldoorn en wel over het
integraal beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente Epe?
Hoe vindt advisering en signalering over het onderdeel Participatie en Inkomen van het
beleidsplan Sociaal Domein aan het College van de gemeente Epe plaats?
Wat is het standpunt van de gemeente als het gaat om ons samenwerken/samengaan
met de Adviesraad VWI en onze overgang naar Adviesraad Sociaal Domein (ASD).
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13. Rondvraag.
De echtgenoot van mw. Baarspul, die een scootmobiel gebruikt via de Wmo, heeft een
brief ontvangen van mw. Hartkamp van de gemeente.
De brief bevat informatie over de scootmobiel pool gestationeerd bij Woonzorgcentrum
De Klaarbeek.
Tevens werd er in de brief op geattendeerd dat je de scootmobiel die je in gebruik hebt
niet hoeft in te leveren.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergadering is op dinsdag 4 september 2018 van 19:30 tot 22:00 uur, locatie nog
niet bekend.

voorzitter:
dhr. G. Regeer

secretaris:
mw. T. Broer
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