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Verslag vergadering Wmo-adviesraad Epe op 11 december 2019
Aanwezig: mw. Van Baars, 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: mw. Beenen.
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Vaststellen agenda.
De ontvangen vierde kwartaalupdate van de Transformatieagenda 2019 bespreken bij
agendapunt 8.

3.

Verslag vergadering 13 november 2019 ter vaststelling.
 Agendapunt 7 – bol 5: De vervolgbijeenkomsten over maatschappelijk werk in de
gemeente Epe gepland op 25 november en 9 december zijn niet doorgegaan.
 Agendapunt 8: Op 9 december jl. memo ontvangen van mw. Hartkamp over
cliënt ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2019. Het gaat om een memo met verbeterpunten
voor het onderzoek. Een aantal van de door ons ingebrachte verbeterpunten zijn toegepast.
Voor het cliënt ervaringsonderzoek bij de Jeugd een andere methodiek kiezen dan via het
schriftelijk enquêteren, dit in verband met de zeer lage respons van 14%.
Gemeenten nemen veel over van de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en
voegen hier een eigen inbreng aan toe.
Het verslag wordt verder in de vergadering besproken en vastgesteld.

4.

Actielijst 2019 – 11.
 2019: 42 – Dhr. Martens heeft contact gehad met dhr. Eggermont en aangegeven dat
we in principe wel willen gaan deelnemen aan een reizigerspanel. Dhr. Eggermont neemt
contact met ons op als het panel van start gaat.
 Eraf 2019: 39, 40, 41, 43 en 44.

5.

Mededelingen.
Op 25 november jl. bericht ontvangen van mw. Hartkamp van de gemeente over de
subsidieverlening aan onze adviesraad voor 2020.
Op 14 november jl. is de begroting van de gemeente Epe vastgesteld, ze hanteren een
subsidieplafond voor de Wmo-adviesraad. We zullen medio december de definitieve
beschikking m.b.t. de subsidieverlening ontvangen.
Dhr. Buiting gaat nog op het ontvangen bericht reageren.

6.

Voortgang vorming Adviesraad Sociaal Domein.
Het op 12 december jl. geplande gesprek met beleidsmedewerkers van de gemeente en
mw. Pauwels is niet doorgegaan. Het gesprek zal nu plaatsvinden op 16 december a.s.
om 15:00 uur, hierbij zullen namens onze raad dhr. Buiting en dhr. Martens aanwezig zijn.
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Er zal bij onze overgang naar ASD per 1 januari 2020 een overgangstermijn van drie
maanden worden gehanteerd.
Een verdere uitbreiding van onze raad zal bij de overgang noodzakelijk zijn.
De overgang naar ASD zal staat ook op de agenda voor het overleg met de wethouders
op 16 december a.s. om 16:00 uur in het gemeentehuis.
Na afloop van de bovenstaande gesprekken kunnen we concrete stappen gaan ondernemen.
7.

Activiteiten leden.
 Mw. Broer en dhr. Van der Heijden hebben op 28 november jl. deelgenomen aan de
terugkoppeling op de woonzorgworkshop georganiseerd op 16 november jl.
Op 16 november is er met diverse lokale partijen, waaronder de adviesraad, nagedacht over
wat de verschillende doelgroepen nodig hebben om goed te kunnen wonen.
De uitkomsten van de gehouden woonzorgworkshop zijn in de rapportage verwerkt.
Onderzoeksbureau KAW heeft een toelichting gegeven op de door ons ontvangen
rapportage “Zorgen en goed wonen”, onderzoek naar wonen en zorg in de gemeente Epe.
De vergrijzing in onze gemeente zorgt voor een andere en levensbestendige woningvraag.
Veranderingen in de wetgeving zorgen er mede voor dat senioren en zorgbehoevenden
langer thuis blijven wonen.
De gemeente Epe heeft al de Woonagenda 2019-2023 opgesteld en wil nu als aanvulling
hierop wonen en zorg in beeld gaan brengen en dit vertalen in de WoonZorgAgenda.
 Mw. Broer en dhr. Martens zijn aanwezig geweest bij de openbare vergadering van de
Adviesraad VWI in Apeldoorn op 9 december jl.
De bestaande Adviesraad VWI wordt opgeheven, de taken zullen worden overgenomen door
de adviesraden Sociaal Domein.
Er zal een werkgroep worden gevormd bestaande uit 6 personen. Namens de gemeente
Apeldoorn 2 personen, Epe 2 personen en Heerde 2 personen. De gevormde nieuwe raad
gaat op 1 januari 2020 starten met haar werkzaamheden.
Dhr. Visser wethouder van de gemeente Epe was ook bij de vergadering aanwezig,
uitvoering van de participatiewet valt onder zijn verantwoording.
 Mw. De Veen is op 4 december jl. aanwezig geweest bij de start van de pilot
“Samenwerking mantelzorgers en Beroepskrachten”.
Mw. Sanders-van ’t Ende van mantelzorgondersteuning WZU Veluwe is de enthousiaste
trekker van het project mantelzorg in Epe.
Bij de start van de pilot waren 15 personen van verschillende zorginstellingen aanwezig,
waaronder Verian, Koppel-Swoe, gemeente Heerde en WZU Veluwe.
De pilot richt zich op de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers, en zal
een tijdsbeslag hebben van anderhalf jaar.
Onderstaande drie prangende vragen vormen de basis voor de pilot:
- Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?
- Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?
- Hoe geef ik op een goede manier ondersteuning aan mijn naaste?
Meer informatie over de pilot is te vinden via onderstaande link:
https://net.mwm2.nl/files/third/Movisie/Infographic.vraagstukken.pdf
Mw. De Veen zal worden uitgenodigd om de volgende bijeenkomst bij te wonen.

8.

Van belang zijnde berichten.
 Op 10 december jl. hebben we de vierde kwartaalupdate van de Transformatieagenda
2019 voor het sociale domein van de gemeente Epe ontvangen.
Het gaat in de ontvangen update onder meer over actuele ontwikkelingen bij het
gebiedsgericht werken, vernieuwingen m.b.t. de Wmo en hoe scholen en
jeugdzorgaanbieders samenwerken aan preventie.
De Transformatieagenda bevat voor ons interessante zaken waar we iets mee kunnen.
Mw. Semmekrot stelt zich in de Transformatieagenda voor als de nieuwe wijkmanager
huisartsenzorg. Zij vertegenwoordigt de huisartsen over zaken die niet direct
patiëntgebonden zijn.
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Het gaat om bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken, bereikbaarheid en ontwikkeling van
zorg- en welzijnsbeleid in Emst en in Vaassen.
Ook zorgt ze ervoor dat ze weet wat er speelt in de wijken, ze kan hierdoor de huisartsen
vertellen wat voor hen belangrijk is om te weten.
Er is sprake van een intensive samenwerking met huisarts dhr. De Groot wijkcoördinator
voor Emst en Vaassen.
We gaan mw. Semmekrot uitnodigen om tijdens onze vergadering een verdere toelichting
te geven op haar werkzaamheden als wijkmanager huisartsenzorg.
De effectencalculator blijkt een praktisch instrument voor het verkrijgen van waardevolle
informatie over complexe jeugdzorg.
Met de effectencalculator evalueerden toegangsmedewerkers, zorgverleners en
ervaringsdeskundigen elf praktijksituaties. De resultaten van het onderzoek hebben geleid
tot een aantal aanbevelingen.
We blijven binnen onze samengestelde werkgroepen de verdere ontwikkeling volgen.
De pilot Buurtpunt gaat door in 2020. Pilot Buurtpunt is de doorontwikkeling van de
dagbesteding naar de algemene en toegankelijke voorziening voor ontmoeting en
daginvulling. Inwoners van de gemeente Epe kunnen er zonder beschikking gebruik van
maken. Dagbesteding wordt op deze manier algemeen toegankelijk, er is wel de nodige
professionele ondersteuning aanwezig.
9.

Rondvraag.
Mw. Van Baars geeft aan te stoppen als lid van onze adviesraad. Ze heeft te weinig tijd
beschikbaar om haar werkzaamheden voor de adviesraad naar behoren uit te voeren.
We betreuren haar besluit om te stoppen en zullen haar gedegen kennis van zaken zeker
gaan missen.
Er zijn geen verdere vragen meer.

10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergadering is op woensdag 8 januari 2020 van 19:30 tot 22:00 uur.
Locatie Flexkamer Kulturhus aan de Stationsstraat in Epe.
voorzitter:
dhr. G. Regeer

secretaris:
mw. T. Broer
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