Postbus 49
8160 AA Epe
www.wmoadviesraadepe.nl
info@wmoadviesraadepe.nl

Verslag vergadering Adviesraad WMO Epe op 8 juli 2020
Aanwezig: mw. Broer, mw. De Veen, dhr. Buiting, dhr. Van der Heijden, dhr. Martens,
dhr. Regeer en dhr. Van den Vlekkert (notulist).
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Verslag vergadering 03-06-2020 ter vaststelling.
Agendapunt 7: We hebben geen link ontvangen om op 18 juni jl. de livestream over de
uitkomsten van het onderzoek “Zelf aan het stuur en op maat” te volgen.
Het verslag wordt verder in de vergadering besproken en goedgekeurd.
4. Actielijst 2020 - 06.

Eraf 2020: 11, 12, 15, 16 en 17.
5. Mededelingen.

Van het onderzoek “Zelf aan het stuur en op maat” hebben we via Roundcube op
25 juni jl. de resultaten ontvangen. Het onderzoek uitgevoerd door Universiteit Tilburg
bestrijkt een periode van twee jaar.
Apeldoorn en Epe hebben besloten om te experimenteren binnen de kaders van de
Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, dit is ook van
toepassing voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.
Uit het uitgevoerde onderzoek moet blijken wat er gebeurt als bijstandsgerechtigden minder
regels opgelegd krijgen en door meer ruimte te geven voor eigen initiatief om weer werk te
vinden, of om weer te participeren in de samenleving d.m.v. vrijwilligerswerk.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek is er een rapport opgesteld, zijn er conclusies
getrokken en aanbevelingen gemaakt.
Enkele conclusies zijn dat voltijdse uitstroom naar werk, meer dan 27 uur, is gestegen van
18% naar 28-30%.
Een minder goede gezondheid is een belemmering in het vinden van passend werk.
In samenwerking met de gemeente Apeldoorn gaan we onderzoeken hoe we de resultaten
en aanbevelingen gaan implementeren in onze dienstverlening.

De gemeente Epe wil stapsgewijs over een periode van vijf jaar een bedrag van 1
miljoen
euro bezuinigen op zorg. Aan de hand van veertien te nemen maatregelen wil de gemeente
het uiteindelijke streefbedrag van 1 miljoen euro in 2025 gaan realiseren.
Bovenstaande maatregelen zullen van invloed zijn bij het verstrekken van zorg aan de
inwoners van onze gemeente. Om de bezuiniging te realiseren moet er door de gemeente
eenmalig 793.000 euro worden geïnvesteerd om de veertien bedachte maatregelen verder
uit te werken en in te voeren.
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De adviesraad wil actief deelnemen aan het project “Grip op zorg” en in een voorstadium bij
het maken van beleid worden betrokken.
Mw. Broer gaat een brief opstellen en sturen naar de wethouder mw. De Waard-Oudesluijs
met de opmerking dat we vroegtijdig bij het project betrokken willen worden.

Mw. Beenen gaat weer deelnemen aan onze vergadering op 9 september a.s.
6. Voortgang vorming Adviesraad Sociaal Domein.
 Op 9 juni jl. hebben mw. Broer, mw. De Veen en dhr. Regeer een gesprek gehad met
beleidsmedewerkers van de gemeente over het vormen van de nieuwe adviesraad.
Tijdens dit gesprek is besproken welke acties er moeten worden ondernomen om het
vormen van een nieuwe raad mogelijk te maken. We hebben hiervoor een draaiboek
opgesteld. Ook is de opgestelde tekst voor de uit te schrijven vacatures besproken.
Het voorstel is om op 18 augustus a.s. van 10:00 tot 11:30 uur de verdere voortgang
samen te bespreken in het gemeentehuis.
 Op 30 juni jl. verslag ontvangen van een gesprek dat heeft plaatsgevonden op 29 juni jl.
tussen beleidsmedewerkers van de gemeente en de wethouders dhr. Visser en
mw. De Waard-Oudesluijs over onze overgang naar Adviesraad Sociaal Domein.
Bovenstaand gesprek heeft plaatsgevonden om de resultaten van ons gesprek op 9 juni jl.
met de beleidsmedewerkers onder de loep te nemen. De nieuw te vormen raad zal minimaal
bestaan uit 9 leden, 3 leden per werkgroep, aangevuld met een notulist.
We zijn van mening dat afhankelijk van de werkzaamheden en op basis van een opgesteld
werkplan de raad eventueel kan worden uitgebreid naar 11 leden, exclusief notulist.
 Onze statuten moeten door onze overgang naar Adviesraad Sociaal Domein worden
aangepast. Dhr. Buiting en dhr. Martens hebben de huidige statuten beoordeeld en
aangegeven op welke punten er een wijziging/aanpassing moet plaatsvinden.
De herziene statuten worden in de vergadering besproken en zullen op een aantal punten
worden aangepast. Na aanpassing zullen de nieuwe statuten worden opgestuurd aan dhr.
Heijdens van de gemeente met de vermelding dat we deze statuten gaan indienen bij een
notaris ter ondertekening.

We gaan ook over tot het opstellen van een Huishoudelijk Reglement voor onze raad.
 Mw. Broer en dhr. Buiting worden benoemd om samen als sollicitatiecommissie de
ontvangen reacties op de te plaatsen advertentie voor onze vacatures te beoordelen en
gesprekken te voeren met de kandidaten.

Publicatie zal plaatsvinden in week 37 op de gemeentepagina in het Veluws Nieuws.

Ons eerstvolgend periodiek overleg met de wethouders is 14 september a.s.
7.

Van belang zijnde berichten.
Er is geen melding van ontvangen berichten.

8. Rondvraag.

Dhr. Van der Heijden heeft een bezoek gebracht aan zorgboerderij Buitenplaats de
Poel
in Wenum-Wiesel. Buitenplaats de Poel is een kleinschalig zorginitiatief.
Ze bieden ondersteuning aan kinderen en jongeren met een ondersteuningsvraag, gericht
op het actief kunnen meedoen in de samenleving. Tevens wordt er ondersteuning
aangeboden in de thuissituatie.
Het advies van dhr. Van der Heijden aan ons is om hier een keer als adviesraad op bezoek
te gaan om te ervaren hoe ze te werk gaan en te horen waar ze zoal tegenaan lopen.
 Tijdens onze vergadering op 7 november 2017 in het Kulturhus in Oene is gesproken
over het niet bereikbaar zijn van het podium voor gebruikers van een rolstoel.
Hierover hebben wel gesprekken plaatsgevonden en in ons periodiek overleg met de
wethouder, in het kader van ons onderzoek naar toegankelijkheid, aan de orde geweest.
Tot op heden is hier nog geen passende oplossing voor gevonden.
Dhr. Van den Vlekkert gaat uitzoeken hoe dit verder verlopen is en waarom er nog steeds
niets aan is gedaan.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
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Volgende vergadering is op woensdag 9 september 2020 van 19:30 tot 21:30 uur.
Locatie Kulturhus aan de Stationsstraat in Epe.
voorzitter:
dhr. G. Regeer

secretaris:
mw. T. Broer
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