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Verslag vergadering Adviesraad Wmo Epe op 8 januari 2020.
Aanwezig: 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 agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Verslag vergadering 11 december 2019 ter vaststelling.
Het verslag wordt in de vergadering besproken en vastgesteld.

4.

Actielijst 2019 – 12.
 2019: toevoegen 47 – Monitoring samenwerking mantelzorgers/beroepskrachten.
 Eraf 2019: 42 en 46.

5.

Mededelingen.
 Mw. Beenen heeft te kennen gegeven te stoppen met haar werkzaamheden voor onze
raad. Door haar werkrooster kan ze zich niet meer volledig inzetten.
We vinden het jammer om op deze manier afscheid van haar te moeten nemen, we zullen
haar inbreng gaan missen.
Dhr. Regeer gaat contact met haar opnemen om dit verder af te handelen.
 Onze op 13 april a.s. geplande vergadering wordt verschoven naar 15 april a.s.

6.

Voortgang vorming Adviesraad Sociaal Domein (ASD).
Dhr. Buiting en dhr. Martens hebben op 16 december jl. een gesprek gehad met
beleidsmedewerkers van de gemeente en mw. Pauwels.
Mw. Pauwels stopt definitief met haar werkzaamheden voor de adviesraad VWI, ze was de
vertegenwoordiger namens de gemeente Epe in deze raad.
Door het stoppen van twee leden en de overgang naar ASD is een verdere versterking van
onze raad noodzakelijk. Per 1 januari jl. is er naast de aandachtsvelden Wmo en Jeugdzorg
ook de Participatiewet bijgekomen, deze laatste wet gaat over Werk en Inkomen.
Dhr. Regeer heeft voor de uitbreiding de vacaturetekst opgesteld, deze wordt in de
vergadering besproken.
Mw. De Veen gaat zich verder verdiepen in de Participatiewet, er is voor onze overgang
naar ASD een overgangsperiode van drie maanden afgesproken.
Mw. Broer gaat een draaiboek maken om onze overgang naar ASD soepel te laten verlopen.
Dhr. Regeer gaat contact opnemen met mw. Pierweijer van de gemeente om inzicht te
krijgen in de vergaderdata 2020 van de nieuw ingestelde werkgroep VWI.
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7.

Activiteiten leden.
 Mw. Broer en dhr. Martens gaan naar de bijeenkomst van het Reizigerspanel
Vraagafhankelijk Vervoer PlusOv op 29 januari a.s. in Lochem.
 Het verloop van het overleg met de wethouders en beleidsmedewerkers gehouden op
16 december is in de vergadering besproken.

8.

Van belang zijnde berichten.
 Dhr. Martens heeft de concept beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en
Jeugdhulp gemeente Epe doorgenomen.
Op basis van zijn bevindingen is het niet noodzakelijk om een advies uit te brengen.
Mw. Broer gaat hierover een bericht naar de gemeente sturen.
 Op 12 december jl. uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn bij de
netwerkbijeenkomst van Steunpunt Emst op 30 januari a.s.
Uitgenodigd zijn professionals en vrijwilligers uit Emst op het gebied van zorg en welzijn.
De organisatie van de netwerkbijeenkomst is handen van Koppel-Swoe, het thema is ouder
worden in Emst. Mw. Broer gaat naar deze bijeenkomst in de Hezebrink in Emst.
 Op 16 december jl. een email ontvangen met de melding dat er een bericht voor ons
klaar staat op onze persoonlijke internetpagina Mijn Epe.
We moeten hiervoor inloggen met DigiD of eHerkenning. Dhr. Van der Heijden gaat
uitzoeken hoe we in het bezit kunnen komen van een eHerkenning.
 Op 17 december jl. uitnodiging ontvangen van mw. Hartkamp van de gemeente om het
Actieprogramma Sociaal Domein 2020 met ons te bespreken.
Mw. Broer, mw. De Veen en dhr. Regeer gaan op 23 januari a.s. het actieprogramma
samen met mw. Van den Berg en mw. Hartkamp doornemen.
 Op 18 december jl. de data ontvangen voor ons periodiek overleg met de wethouders.
Het overleg vindt in 2020 plaats op 2 maart, 15 juni, 14 september en 7 december van
16:00 tot 17:30 uur in het gemeentehuis.
 Op 19 december jl. bericht ontvangen dat onze subsidiebeschikking voor 2020 door het
college van B&W is geaccordeerd.
 Op 19 december uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn bij de Startbijeenkomst
Lokaal Sport en Beweegakkoord op 13 januari a.s. We vinden het niet noodzakelijk om
hierbij aanwezig te zijn.

9.

Rondvraag.
Dhr. Regeer is niet aanwezig tijdens onze eerstvolgende vergadering op 12 februari a.s.

10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergadering is op woensdag 12 februari 2020 van 19:30 tot 22:00 uur.
Locatie Flexkamer Kulturhus aan de Stationsstraat in Epe.
voorzitter:
dhr. G. Regeer

secretaris:
mw. T. Broer

2

