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Mededelingen
Er vind een korte toelichting plaats rondom het project ‘grip op zorg’.
- Opgave voor 1 miljoen euro structureel te bezuinigingen.
- Hiervoor is het project ‘grip op zorg’. Voortvloeisel uit de het beleidsplan sociaal domein en
transformatieagenda. Gebaseerd op de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning (extra
toelichting: begroting: paragraaf 9.4 financiële risico’s).
- Toelichting geweest over het plan van aanpak. Dus 14 ombuigvoorstellen (bijvoorbeeld
huishoudelijke hulp), investeringsagenda en dat er noodzakelijke overbrugginsfase nodig is.
Het project is gefaseerd in vijf jaar.
- Er is anderhalf jaar als aanloop periode. In 2022 zijn de eerste resultaten ingeboekt.
- De bestuurlijke route is ingezet. Op 25 juni is er de raadscommissie. In juli volgt het besluit.
- In een later stadium zal bij beleidswijzigingen de Wmo adviesraad in een vroeg stadium
worden betrokken.
Verzoek om voor de volgende agenda, het punt huidige stand van zaken inclusieagenda toevoegen.
Vaststelling verslag van 2 maart.
Aanpassingen
- Met betrekking tot het cliënt ervaringsonderzoek . De Wmo adviesraad benadrukt nogmaals
dat er per wet geen enquête nodig is. Zij adviseren een andere methode te kiezen.
Wethouder benadrukt dat ook samenhangt met de systematiek rondom verantwoording
richting de gemeenteraad.
- Met betrekking tot onderdeel rondvraag en sluiting, onderdeel krantenartikel. Deze mist
context. De Wmo advies benadrukt de complexiteit van het activeren van inwoners met een
afstand tot de arbeidsmarkt. De oude bakkerij aan de oude Apeldoornseweg staat leeg. Is het
geen idee om daar iets mee te doen?
Actielijst wordt bijgewerkt. Voor nieuwe versie zie laatste pagina verslag.
Agenda
1. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de gehele zorg in de gemeente Epe en wat zijn
de acties die zijn genomen of uitgezet worden?
- De exacte gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet te voorspellen. De gemeente heeft nog
geen zicht of er sprake is van bijvoorbeeld een toenemende vraag binnen de Wmo.
Acties:
- Met de VNG is er de afspraak dat zorgaanbieders 80% vergoed krijgen ook als zij de zorg niet
hebben geleverd. Een mogelijk gevolg van de corona is dat trajecten, bijvoorbeeld in
jeugdzorg, langer gaan duren. Omdat de mate van begeleiding en contact lager is geweest
dan onder normale omstandigheden.
- De afgelopen maanden is er creatief gekeken samen met de zorgaanbieders hoe we
bestaande problemen kunnen oplossen. De gemeente hanteert in de omgang met
zorgaanbieders een flexibele houding met betrekking tot de contractuele afspraken.
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Het signaal dat de VNG en VWS bij de gemeente afgeeft is als volgt: blijf zorgaanbieders
ondersteunen om te voorkomen dat ze omvallen.

2. Is er een alternatief voor mantelzorgers die voor respijtzorg naar Groot Stokkert zouden
gaan?
Er staat een overleg gepland met o.a. Groot Stokkert. Dan wordt er naar verwachting meer
duidelijk over Groot Stokkert logeerzorg continueert of stopzet. Er is een alternatief voor
mantelzorgers. De gemeente heeft nog 12 andere gecontracteerde zorgaanbieders. Niet
alleen regionaal maar ook lokaal.
3. Artikel in de krant over (vraagafhankelijk vervoer) betalen van extra kilometers als de
gebruiker buiten de bundel gaat; toelichting door Teun.
- Vraagafhankelijk vervoer is met name in het leven geroepen voor de sociale en recreatief
gebruik.
We zien dat vraagafhankelijk vervoer soms als route gebonden vervoer gebruikt wordt.
Echter daarvoor is in beginsel niet bedoeld. Bij vervoer is er altijd een spanningsveld met de
betaalbaarheid en de wensen/behoeften van inwoners.
Aanvullende vraag vanuit de Wmo adviesraad, is het misbruik zodanig dat de besparing van
10% haalbaar is? De wethouder geeft aan dat het een set van maatregelen is die deze
besparing gaan realiseren. Het artikel licht één enkel onderwerp eruit en dat schept
verwarring.
Ter aanvulling in 2019 reisden er 33 mensen boven de bundel.
Aanvullende vraag: Er zijn 33 reizigers boven bundel m.b.t. vraagafhankelijk vervoer. Hoeveel
zijn het er in totaal?
4. Voortgang vorming Raad Sociaal Domein.
- 1 juli terugkoppeling over drie zaken aan de adviesraad.
o Profiel nieuwe kandidaat.
o Planning
o stichtingsvorm.
- Het tussenoverleg ter opstart van de verandering Wmo adviesraad is als constructief
ervaren. De opdracht is besproken en bovenstaande punten zijn benoemt en benadrukt als
belangrijke voorwaarden om weer vervolgstappen te kunnen ondernemen.
Rondvraag
- Geen vragen.
Datum
1103.04
1612.03

0203.01

Actie
Plan Onderwijskader doorzetten naar de
Wmo-adviesraad
De contactgegevens van de Gelderse
sportfederatie worden doorgezet naar de
beleidsmedewerker sport.

Afspraak inplannen met adviesraadleden
Gerard en Emmy, beleidsmedewerker W&I
Lisanne Pol en wethouder Erik om de thema’s
W&I goed in beeld te krijgen.

Actiehouder
Andrea, check
door Jaap.
Heleen is
gedaan maar
op verzoek
laten staan op
de actielijst.
Jaap/Heleen

Deadline
Afgerond.
Afgerond.

augustus/september
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0203.02
0203.03
0203.04
16-062020.

Ambtelijke afstemming met Heerde inzake
het vormgeven van de werkgroepen
Mailen draaiboek sociaal domeinraad
Presentatie Resultaten Pilot Logeeropvang
met de notulen meesturen
Aanvullende vraag met betrekking tot
vraagafhankelijk vervoer. Hoeveel inwoners
maken in totaal gebruik van vraagafhankelijk
vervoer.

Jaap

Augustus/september

Tineke
Andrea, Jaap
checkt.
Jaap zet vraag
uit bij Ties.

Afgerond.
Afgerond.
Nog te ontvangen
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