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Verslag vergadering Wmo-adviesraad Epe op 5 juni 2018

Aanwezig: mw. Van Baars, mw. Baarspul, mw. Beenen, mw. Broer, mw. De Veen,
dhr. Buiting, dhr. Martens, dhr. Regeer (voorzitter) en dhr. Van den Vlekkert (notulist).
Afwezig: Dhr. Andringa en dhr. Van der Heijden.
1.

Opening, welkom en kort voorstelrondje.
De voorzitter heet mw. Pauwels welkom. Ze is lid van de VWI-adviesraad Apeldoorn
en vertegenwoordigt hierin de gemeente Epe. Haar komst heeft vooral te maken met de
behandeling van agendapunt 6.

2.

Vaststelling agenda.
Het van de dhr. Buiting ontvangen financieel overzicht t/m 6 juni 2018 bespreken
bij agendapunt 5.

3.

Verslag vergadering 1 mei 2018 ter vaststelling.
 Agendapunt 6 – regel 1: Tekst aanpassen: Dhr. Martens is niet aanwezig. Hij heeft zijn
ideeën hierover per e-mail aan het DB laten weten. Regel 10: Tekst verwijderen.
 Agendapunt 7 – regel 5: Tekst aanpassen: Bij overgang naar ASD zullen we eventueel
extern moeten worden ondersteund.
Agendapunt 8 – regel 11: Tekst aanpassen: Beeldvorming veranderen in hulpverlening.
Agendapunt 9: Tekst verwijderen: Drie regels verwijderen vanaf regel 8.
Agendapunt 10: bol 2 - regel 1: Naam mw. Van Baars verwijderen; regel 3: Tekst
aanpassen: De gemeente versterkt een hulpmiddel aan een cliënt op basis van indicatie;
bol 4 – regel 1: Namen aanpassen: Mw. Beenen, mw. Broer, mw. De Veen, dhr. Andringa
en dhr. Buiting.

4.

Actielijst 2018 – 5.
2018: 73 – Naam veranderen in allen. 83 – Aanvraag van Eherkenning is in behandeling.
Eraf 2018: 90, 93 en 95.

5.

Mededelingen.
 Mw. De Veen stuurt een voorbeeld privacyverklaring op aan mw. Broer.
 Het door de dhr. Buiting opgestelde financieel overzicht wordt in de vergadering
besproken. Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de opgestelde begroting.
 In hoeverre heeft het faillissement van Verian Care & Clean gevolgen voor de
hulpverlening in de gemeente Epe. Mw. Broer gaat in overleg met DB hierover een brief
sturen aan het college.
 We hebben een eerste reactie opgestuurd aan mw. Hartkamp van de gemeente op de
nota “Sluitende aanpak personen met verward gedrag”. Het gaat om een complex
onderwerp. We kunnen ons goed vinden in de vier elementen die van belang zijn voor de
totstandkoming van een sluitende aanpak alsmede in de randvoorwaarden.
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Op een aantal punten hebben we onze zorgen uitgesproken. De nota wordt in regionaal
verband opgesteld. We zijn benieuwd op welke wijze de gemeente Epe haar regierol een
concrete invulling gaat geven. We willen de stappen die worden ondernomen graag op de
voet volgen en indien we dat nodig vinden van advies voorzien.
6.

Herijking taken rol van de Wmo-adviesraad i.h.k.v. de maatschappelijke ontwikkelingen in
het sociaal domein.
Dit onderwerp wordt uitgebreid in de vergadering besproken aan de hand van een
discussie stuk opgesteld door mw. Van Baars en mw. De Veen.
Doel van het opgestelde stuk is herijking van de taak van de Wmo-adviesraad en bepalen
samenwerkingsrelatie met de VWI-raad.
Het discussiestuk is onderverdeeld in de onderstaande punten:
1. Samenwerken met de VWI-raad.
2. Wat zien we als onze belangrijkste taak?
3. Hoe willen we te werk gaan?
Hoe denken we als adviesraad over verdere samenwerking met de Adviesraad-VWI
Apeldoorn. Het gaat om samenwerking met leden van deze raad uit de gemeente Epe.
Samengaan blijkt juridisch lastig te zijn door de samenvoeging m.b.t. VWI van de
gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde.
1. Voordelen:
Kennisoverdracht, door gezamenlijke aanpak tijdwinst, bredere oriëntatie/draagvlak,
sterkere positie, continuïteit, gezamenlijk overleg bij het overstijgen van doelgroepen en
naar de buitenwereld toe presenteren als samenwerkingsverband.
2. Nadelen:
Kan onoverzichtelijk worden, meer onderwerpen om te bestuderen, afstemming kost
energie en tijd en het verliezen van contacten met klankbordgroepen in Apeldoorn.
3. Voorwaarden:
Organisatiestructuur aanpassen, samenstellen van klankbordgroepen voor onderzoek en
signalering, goede planning en het afbakenen van taken.
Doelstellingen per taakveld helder communiceren. Vanuit thema eigenaar vergaderingen
goed voorbereiden. Voor een goede rolverdeling zijn er meer VWI leden nodig uit de
gemeente Epe.
 Conclusie.
De gemeente Epe gaat één integraal beleidsplan maken voor het gehele Sociaal Domein.
Samenwerking met de Adviesraad-VWI lijkt hierdoor voor de hand te liggen.
Er zijn goede voorwaarden noodzakelijk om tot een samenwerking te komen
Wat zijn de nadelen als we niet gaan samenwerken met de Adviesraad-VWI?
Hoe zal onze raad moeten gaan functioneren na overgang naar ASD?
Blijft het na het aangaan van een samenwerkingsverband met de Adviesraad-VWI
overzichtelijk? Gaat de gemeente Epe ook een aantal zaken faciliteren met mankracht?
Contacten met betrokken wethouders verder intensiveren, in Epe gaan twee wethouders
over het Sociaal Domein.
Voor onze volgende vergadering groepen van drie personen samenstellen voor de thema’s
Wmo, Jeugd, Participatie en Werk en Inkomen. De samengestelde groepen gaan zelf een
plan van aanpak maken per thema. Per groep een klankbordgroep samenstellen.
De Adviesraad-VWI zal ook bij dit proces worden betrokken.
We ontvangen graag een uitnodiging om een vergadering van de Adviesraad-VWI
Apeldoorn bij te wonen.
Mw. Broer blijft over het verdere verloop contact houden met mw. Pauwels.
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De onderstaande onderwerpen zijn door ons beoordeeld en staan in volgorde van
belangrijkheid.
1. Betroken bij ontwerpfase van beleid.
2. Onderzoeken van effecten van beleid zelf.
3. Onderzoeken hoe gemeente effectiviteit van beleid toetst.
4. Adviseren + inspraak achteraf over voorgenomen beleid, als toets criterium.
De gemeente moet ervoor zorgen dat cliënten een stem hebben in het uit te voeren beleid.
Wij zijn als Wmo-adviesraad vertegenwoordiger van de cliënten en functioneren hierdoor
als voorportaal bij het ontwikkelen van beleid door de gemeente.
Bij de ontwikkeling van regionaal beleid m.b.t. aangepast vervoer zijn we al in een vroeg
stadium betrokken geweest. Ook zijn we betrokken geweest bij het opstellen van vragen
voor het door de gemeente uitgevoerde cliënt ervaringsonderzoek.
We moeten de uitvoering van door de gemeente vastgesteld beleid wel goed blijven volgen
en monitoren. Hiervoor hebben we wel signalen van cliënten/burgers nodig.
7.

Van belang zijnde berichten.
De gemeente Epe organiseert in het gemeentehuis een tweetal bijeenkomsten over het
thema “Wat kan beter als het gaat om zorg en ondersteuning”.
Op woensdag 13 juni tussen 19:30 en 21:30 uur is er een algemene bijeenkomst.
Hierbij zullen mw. Baarspul, mw. Beenen en dhr. Martens aanwezig zijn.
Donderdag 21 juni is de bijeenkomst voor professionals van 16:00 tot 17:30 uur.
Mw. Broer, mw. De Veen en dhr. Buiting gaan naar deze bijeenkomst.
De gemeente wil de beleidsplannen op het gebied van Wmo, Jeugd- en Participatiewet
herschrijven. Het doel is om één beleidsplan te maken waarin aandacht is voor
ondersteuning en zorg van zowel jongeren, als volwassenen, als mensen die een afstand
hebben tot de arbeidsmarkt. Ze noemen dit een integraal beleidsplan voor het
Sociaal Domein. Het beleidsplan zal worden opgesteld aan de hand van ervaringen,
meningen en inbreng van inwoners van de gemeente Epe.

8.

Activiteiten van de leden, kort verslag van belangrijke zaken.
Op dit moment is er niets bijzonders over dit agendapunt te melden.

9.

Rondvraag.
Onze volgende vergadering is op 23 juli, de daarop volgende vergadering staat gepland
op dinsdag 4 september.

10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering is op maandagavond 23 juli 2018 van 19:30 tot 22:00 uur, locatie nog
niet bekend.

voorzitter:
dhr. G. Regeer

secretaris:
mw. T. Broer
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