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Verslag vergadering Wmo-adviesraad Epe op 2 oktober 2018

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

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststelling agenda.
Toevoegen aan de agenda onder punt 7.2: Verordening Wmo en Jeugd.
3. Verslag vergadering 4 september 2018 ter vaststelling.
Agendapunt 4 – 2017: 62 – Aanpassen naam mw. Seine en locatie Vaassen.
Agendapunt 6 – Tweede alinea deel tekst splitsen om beter leesbaar te maken.
Laatste regels tekst aanpassen: Als de vorming van klankbordgroepen is afgerond kan ook
naar de mogelijkheid worden gekeken om in de omliggende dorpen te vergaderen.
Agendapunt 7 – regel 10: Tekst aanpassen: Mw. Broer gaat navragen bij mw. Hartkamp
wanneer onze begroting uiterlijk bij de gemeente moet worden ingediend.
4. Actielijst 2018 – 10.
Eraf 2017: 62
2018: 83 – eHerkenning is nodig bij onze subsidieaanvraag voor 2020. Dhr. Buiting neemt
hierover contact op met mw. Hartkamp.
101 – Vergaderruimte in Kulturhus Epe is vastgelegd voor dit jaar.
104 – Jongerenwerkers vanuit Koppel willen graag contact met onze themagroep Jeugd.
105 - Mw. Broer heeft contact gehad met mw. Pauwels. Ze geeft aan dat het beter is om
eerst een vergadering van de Adviesraad-VWI in Apeldoorn bij te wonen.
Eraf 2018: 62, 91, 101, 105, 106, 108, 109, 110 en 111.
5. Mededelingen.
De van dhr. Andringa ontvangen notitie over PlusOV wordt in de vergadering besproken.
Het gedegen rapport “Evaluatie vervoercentrale PlusOV (2015-juli 2018) is opgesteld door
een extern bureau in opdracht van de gemeente.
Grotere gemeentes overwegen te gaan stoppen met groepsvervoer van PlusOV.
Het blijkt in de praktijk lastig om een goed beeld te krijgen van de problematiek rondom
PlusOV, mensen durven niet meer te klagen.
De gemeente Epe moet op korte termijn een besluit nemen om het vervoer weer voor vier
jaar vast te leggen.
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Daar de negen deelnemende gemeenten voor 1 november 2018 moeten besluiten of
doorgaan of stoppen met PlusOV adviseert de Wmo-adviesraad Epe het College, alvorens
daarover een besluit te nemen, op korte termijn een hoorzitting te houden waar gebruikers
en andere ervaringsdeskundigen hun zegje kunnen doen over hun ervaringen met de
vervoersdienst gedurende de twee laatste jaren.
Mw. Baarspul, mw. Broer en dhr. Andringa gaan nog in overleg over vervoer met
mw. Kodden clientondersteuner/sociaal werker bij SWO/E.
Dhr. Martens gaat i.o.m. dhr. Andringa het ongevraagd advies voorbereiden.
Het advies moet voor 11 oktober bij de gemeente binnen zijn.
6. Verslag werkgroep Wmo, stand van zaken en verdere acties.
Met verschillende mensen is er contact geweest voor het vormen van klankbordgroepen.
Mw. Baarspul en mw. Broer hebben op 1 oktober de bijeenkomst van de klankbordgroep
“Thuis wonen Nu en Later” van Koppel-Swoe bijgewoond. Deze klankbordgroep komt
tweemaal per jaar bijeen, het is goed voor onze beeldvorming om hierbij aanwezig te zijn.
Mw. Kemper van Koppel-Swoe geeft te kennen dat er activiteiten worden georganiseerd
waarbij we kunnen meekijken/aansluiten.
Er contact geweest met buurtverbinders in de gemeente Epe, ze zorgen voor meer
verbinding in hun eigen buurt of wijk. Ze kunnen ons van informatie uit het veld voorzien.
Ook de casemanager dementie en de mantelzorgconsulent kunnen voor ons belangrijk zijn.
Er moet nog een lijst worden gemaakt met de namen van geïnteresseerden als hun
definitieve beslissing binnen is.
7. 1 - Verslag werkgroep Jeugd, MO/BW/EPA, stand van zaken en verdere acties.
Op 10 oktober vindt er een gesprek plaats tussen de werkgroep en mw. Seine van het
CJG. Het CJG kan een informatiepunt voor ons zijn om contacten te leggen met cliënten
ervaringsdeskundigen en organisaties.
Als het om beschermd wonen gaat kunnen we rechtstreeks contact opnemen met Triada.
We gaan eerst inventariseren in hoeverre er belangstelling is om zitting te nemen in een
samen te stellen klankbordgroep.
Onze doelstelling is om als werkgroep zo min mogelijk te vergaderen, we gaan hiervoor
gebruik maken van de sociale media.
2 – Concept verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp.
Op 11 september jl. hebben we via Roudcube de concept verordening ontvangen.
De verordening ligt tot 24 oktober in de inspraak. De gemeente heeft ons verzocht over
de verordening een advies uit te brengen.
De onderwerpen Wmo en Jeugd zullen door de betreffende werkgroepen worden
beoordeeld. Dhr. Regeer zal de algemene onderwerpen onder zijn hoede nemen.
Nakijken wat de verschillen zijn met de vorige verordening. De reacties voor 10 oktober
doorgeven aan mw. Broer, ze gaat n.a.v. de ontvangen reacties een advies opstellen.
8. Onderbouwing subsidie aanvraag.
Het door mw. Van Baars opgestelde stuk wordt in de vergadering besproken, ze gaat het
stuk nog aanpassen.
De Koepel geeft trainingen op maat gericht op onze situatie. Dhr. Buiting neemt nog
contact met ze op voor onderbouwing van bijbehorende kosten.
De complete onderbouwing van de subsidieaanvraag moet in de maand oktober bij de
gemeente worden ingeleverd. De begroting voor 2019 van de gemeente wordt op
8 november door de gemeenteraad vastgesteld.
9. Van belang zijnde berichten.
Er zijn geen berichten ontvangen die verdere actie vereisen.
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10. Activiteiten leden.
 Verslag Spiegelbijeenkomst 10 september.
Dhr. Van Heijden heeft de Spiegelbijeenkomst over het beleidsplan Sociaal Domein
2019-2022 als toehoorder bijgewoond. Het is een goed leesbaar beleidsplan.
Van het beleidsplan hebben we ook een korte samenvatting ontvangen.
 Contact Adviesraad Sociaal Domein Heerde en Participatieraad Hattem.
Mw. Broer heeft gesproken met dhr. Jansen van ADSD Heerde en dhr. Zandhuis van
de Participatieraad Hattem. Er is afgesproken om op 11 november om 19:30 uur bij elkaar
te komen bij Zoerhout in Hattem. Dhr. Zandhuis gaat dhr. Beltman als medewerker van
Zorgbelang Gelderland/Utrecht verbonden aan de programma’s Leefbaarheid en
Burgerparticipatie nieuwe stijl uitnodigen voor ondersteuning. Het gaat om bijpraten over
nieuwe ontwikkelingen, meedenken over burgerparticipatie in brede zin en welke rol een
adviesraad kan en wil vervullen.
 Mw. De Veen, dhr. Van der Heijden en dhr. Martens hebben Berkenoord II in
Vaassen onderzoek gedaan in het kader van de “Week van de toegankelijkheid”.
Hierbij waren aanwezig een gebruiker van een rolstoel en dhr. Hartgers beleidsadviseur
Verkeer en Vervoer bij de gemeente Epe. Er werden diverse knelpunten waargenomen,
waaronder trottoirs die geen afgang hebben.
Dhr. Hartgers is zich wel bewust van de noodzaak om verouderde wijken en de toegang
tot woningen m.b.t. toegankelijkheid aan te pakken. Diverse wijken moeten nog worden
aangepast, er is op korte termijn geen budget voor beschikbaar.
We gaan hierover een goed onderbouwd ongevraagd advies uitbrengen, ook andere
knelpunten in onze gemeente zullen hierin worden meegenomen.
Dhr. Van der Heijden gaat het uit te brengen advies i.o.m. dhr. Martens en dhr. Andringa
voorbereiden.
 Mw. Beenen en dhr. Martens gaan op maandag 8 oktober naar de bijeenkomst
“Beschermd Thuis” in Dok Zuid te Apeldoorn. De organisatie van deze bijeenkomst is in
handen van Gemeente Apeldoorn en Zorgbelang Gelderland.
11. Rondvraag.
 Dhr. Van der Heijden heeft een mail ontvangen over de slechte toegankelijkheid van
zwembad de Koekoek in Vaassen voor minder validen.
 In het centrum van Epe zijn geen openbare toiletten, mensen kunnen gebruik maken
van het toilet in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is echter op zaterdag gesloten.
 Onderzoeken van de mogelijkheid om onze agenda/activiteiten intern te communiceren
via Roundcube of onze website. Mw. Broer gaat dit verder uitzoeken.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergadering is op dinsdag 6 november 2018 van 19:30 tot 22:00 uur, tot 20:30
uur overleg werkgroepen, aansluitend plenaire vergadering tot 22:00 uur.
Locatie Kulturhus aan de Stationsstraat in Epe.

voorzitter:
dhr. G. Regeer

secretaris:
mw. T. Broer
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