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Verslag vergadering 9 oktober 2019 
  
Aanwezig: mw. A. ten Cate, mw. M. Eekhout, mw. L. Plaizier, mw. M. Haazelager, mw. E. van Adri-

chem, mw. W. Tolenaars , dhr. K. Klasen, dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein en dhr. B. Bakker. 

Gemeente Moerdijk: mw. I. Maas. 

Afwezig m.k.: dhr. E. Schoneveld. 

 

1. Opening 

Dr Klasen opent deze vergadering met een welkom voor iedereen. 

  

2. Vaststelling agenda 

Onder punt 14 wordt toegevoegd de bespreking van het rapport mantelzorg.  

Het De-6 overleg en de stadstafel Willemstad komen onder punt 16 aan de orde. 

  

3. Verslag vergadering 11 september 2019: deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Actielijst: De actielijst is geactualiseerd. 

   

5. Postlijst 

Opgemerkt wordt dat dhr. C. van Zundert, oud lid van de Wmo-Raad, is overleden. Wij hebben een 

condoleancekaart verstuurd aan de nabestaanden. 

Mw. ten Cate zou willen deelnemen aan de cursus van de Koepel: adviseren kan je leren. De eerstvol-

gende mogelijkheid is voor haar niet haalbaar. De vergadering is voorstander van het volgen van cur-

sussen door leden, mede op grond van beschikbare budgetten. Het DB zal bezien of deze cursus regio-

naal of lokaal georganiseerd kan worden. 

  

6. Reactie gemeente op advies huishoudelijke ondersteuning 

Mbt het volgen van een cursus rond vroegsignalering dementie is de vergadering (i.t.t. de gemeente) 

van mening dat deelname van medewerkers verplicht zou moeten zijn, mede omdat Moerdijk claimt 

een dementie vriendelijke gemeente te zijn. Overige opmerkingen moeten in het werkafsprakenboek 

opgenomen gaan worden: hier moet de gemeente zich hard voor maken. Volgens dhr. Kapitein zou 

Moerdijk i.s.m. met Etten-Leur meer aandacht aan dementie gaan geven. Mw. Maas vraagt dit intern 

na. 

 

7.  Advies wijziging Verordening 2020 

De wijziging is noodzakelijk door de invoering van het abonnementstarief, dat overigens € 19,- wordt 

voor 2020. De Wmo-Raad heeft hierover een positief advies (per omgaande) afgegeven. 

 

8.  Afstemming vragen aan gemeente: onderwerpen zijn al expliciet geagendeerd. 

 

9. Toelichting invoering verplichte GGZ 

Op 1 januari 2020 gaat deze wet in ter vervanging van de wet Bopz. De aanpak geschiedt gezamenlijk 

voor 17 gemeenten in West-Brabant, veelal omdat de afzonderlijke gemeenten te klein zijn om dit 

zelfstandig te doen. In de nieuwe wet is o.a. sprake van meer eigen invloed van een cliënt (verplich-

ting cliënt en familie te horen) en de mogelijkheid ook verplichte zorg thuis te ondergaan. Het horen 

van de cliënt bij een crisismaatregel wordt niet bij de individuele Wmo-loketten belegd. Verder is men 

nog in overleg over een nieuw crisismeldpunt mbt processen en het wel of niet moeten uitvoeren van 

het zgn. verkennend onderzoek. Dat onderzoek wordt vervolgens uitgevoerd door het lokale bemoei-

zorg team. Er is sprake van een Regio-overleg met vele betrokken partijen. Financiering naar gemeen-

ten is echter beperkt.  

 

10. Werkplanning 2019/2020 

De Wmo-Raad heeft een overzicht ontvangen van de onderwerpen die dit najaar en komend jaar zul-

len worden opgepakt door de gemeente. Op basis hiervan kunnen wij ons ook voorbereiden. 
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11. Mededelingen van de gemeente 

Het cliëntervaring onderzoek is tijdig uitgevoerd en goed verlopen. De inbreng van de Wmo-Raad is 

positief ontvangen. Op basis hiervan wil de gemeente eind dit jaar de voorbereidingen starten voor 

komend jaar. Wie van de Wmo-Raad is hiervoor beschikbaar?   

 

12 Vragen aan de gemeente 

12a. Project kwaliteit en effectiviteit Wmo uitvoering 

Vanmorgen is prettig verlopen overleg gevoerd met een delegatie van de Wmo-Raad. Conclusie was 

o.a. dat een meting niet alleen op basis van harde indicatoren gedaan moet worden: bureaucratie moet 

vermeden worden. Op 14 november wordt de gemeenteraad geïnformeerd waarbij een delegatie van 

de Wmo-Raad als toehoorder uitgenodigd is. In de december vergadering van de Wmo-Raad wordt de 

gehele Raad geïnformeerd. 

 

12b. Punten uit het coalitieakkoord 

a. Laaggeletterdheid: wordt nog opgepakt n.a.v. landelijke ontwikkelingen. 

b. Respijtzorg: is nu onderdeel van het mantelzorgproject. 

c. Administratie: betreft een continu aandachtspunt bij ontwikkelingen. 

d. Dienstencheques: is inmiddels toch ingeperkt. 

 

13. Bespreken aandachtspunten nav deel 2 vergadering: geen andere punten.  

  

14.  Mededelingen werkgroepen 

Mw. Eekhout en mw. Haazelager (mw. ten Cate was verhinderd) hebben het rapport van mantel-

zorg.nl doorgenomen, waarin diverse aanbevelingen zijn opgenomen om de mantelzorg te verbeteren 

c.q beter te ondersteunen. Dit betreft o.a. (niet limitatief): 

- Er moet 1 loket komen voor de mantelzorg. 

- Bouw geen nieuwe structuren/netwerken maar maak gebruik van o.a. “ons moerdijk”. 

- Verbeter de signaalherkenning bij mantelzorgers. 

- Beperk de regeldruk. 

- Bezie de positie van jongere mantelzorgers. 

De werkgroep zal een concept reactie opstellen en deze delen van de Wmo-Raad. 

 

15. Mededelingen DB 

a. Begroting wordt conform vastgesteld en subsidie toekenning ter kennis genomen.  

b. De vergadering stemt in met het programma voor de studiedag 23 oktober. De stukken ter 

voorbereiding op de discussie Brede raad worden nagezonden. 

 

16.  Rondvraag. 

Dhr. de Jong geeft aan dat contact met de seniorenraad nog niet is gelukt. 

Hij en mw. Plaizier gaan op 5/11 naar het overleg vervoer. 

Mw. ten Cate leest in het verslag De-6 overleg over een “armoede preventie pot” in Etten-Leur t.b.v. 

direct acute hulp. Tevens leest zij over een “meldpunt knelpunten sociaal domein”. Is zoiets ook in 

Moerdijk aanwezig. Dhr. Klasen zal beide punten gaan navragen. 

Op de stadstafel Willemstad is het onderwerp woonvoorziening ouderen ter sprake gebracht. Steeds 

vaker worden jongere bewoners toegelaten waardoor ouderen langer in eigen huis moeten blijven. 

Dhr. Kapitein vraagt eventuele declaraties in te leveren. 

 

17. Sluiting 

De vergadering wordt om 16.15 uur gesloten 

 

Vastgesteld op 13 november 2019. 

 

 

 

----------------------------------------  ------------------------------------ 

Dhr. Klasen     dhr. B. Bakker  

(voorzitter)     (secretaris) 


