Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk
Secretariaat: B. Bakker, Lindonk 70
4761 NH Zevenbergen
tel. 0168-326598
e-mail: secretaris@wmoraadmoerdijk.nl

Verslag vergadering 11 april 2018

Aanwezig:

mw. L. Plaizier, mw. M. Haazelager, mw. van Adrichem, dhr. W. Kapitein,
dhr. B. de Jong, dhr. G. Bons en dhr. B. Bakker.
Gemeente Moerdijk: mw. I. Maas en dhr. E. Schoneveld
Afwezig m.k.: mw. M. Schoep en mw. I. Hoogland.
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. De heer Kapitein geeft
aan dat hij eerder de vergadering zal verlaten i.v.m. privé omstandigheden.
2. Aanvulling/vaststelling agenda
Onder punt 12 wordt toegevoegd een vraag over de komende privacy wetgeving.
3. Verslag vergadering 14 maart 2018
Dit wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Actielijst
170809: de folder is gereed en kan worden meegenomen. Mw. Kremers heeft bijgedragen aan
de totstandkoming en is bereid zaken nader toe te lichten.
5. Postlijst
Geen opmerkingen
6. Afstemming vragen aan de gemeente
Zie verderop in dit verslag.
7. Mededelingen van de gemeente
a. In april start het cliënt tevredenheidsonderzoek. Hierin zijn twee vragen opgenomen als
inbreng van de Wmo-Raad via dhr. de Jong. Op 1 juni moet de concept rapportage gereed
zijn.
b. mw. Broos (trainee) kan in de mei vergadering een toelichting geven op het plan van aanpak voor het project inclusiemaatschappij. Indien mogelijk wordt het stuk vooraf verzonden.
c. Ook in de mei vergadering kan mw. Maas een toelichting geven op de wijzigingen in het
financieel besluit / beleidsregels Wmo.
d. De gemeente heeft een convenant getekend met de SAM. Op sommige gebieden lijkt er een
overlap te zijn met de aandachtgebieden van de Wmo-Raad.
e. De samenstelling van een nieuw college na de verkiezingen loopt enige vertraging op. Het
ambtelijk apparaat heeft een overdrachtsdocument samengesteld (Mijlpalen en bouwstenen)
waarin beschreven is wat er de afgelopen periode is bereikt en welke ontwikkelingen een rol
kunnen spelen in het toekomstig beleid waarover de nieuwe raad zich moet uitspreken. Het
DB zal dit doornemen op Wmo-aspecten. De wethouder geeft aan dat in een aantal gevallen
de zelfredzaamheid van burgers is onderschat en dat de zwaarte van de transities (overgang
van Rijk naar gemeenten) eveneens is onderschat.
f. de Griffie heeft aangegeven dat er geen ambtelijk verslag is gemaakt van de informatie
avond over mantelzorg.
8. Vragen aan de gemeente
De inzet van cliëntondersteuners blijft een punt van aandacht. Daar waar geen enkele vorm
van ondersteuning bij een gesprek heeft plaatsgevonden is geen indicatie gevonden van de
reden ervan. Deze beperkte registratie zal niet worden voortgezet i.v.m. de tijd die hiervoor

nodig is. De gemeente is van mening dat in voldoende mate aandacht aanwezig is voor de
bewaking van de kwaliteit van de gesprekken.
9. Bespreken aandachtpunten
Er zijn geen bepreekpunten.
10. Mededelingen werkgroepen
Diverse werkgroepen dienen nog onderling afspraken te maken voor een overleg.
Dhr. Kapitein heeft aanvullende gesprekken gevoerd met mw. Roest over het onderwerp mantelzorg waardering. Vanuit de gemeente wordt sterk vastgehouden aan de bestaande uitingen.
Hij heeft de wenselijkheid van een kostenvergoeding voor mantelzorgers nogmaals onder de
aandacht gebracht. Verder zal hij inventariseren hoe omliggende gemeenten hieraan invulling
geven.
11. Mededelingen DB
a. jaarverslag 2017: er worden nog enkele tekstuele wijzigingen aangebracht.
b. vacatures: de voorzitter zal contact opnemen met een genoemd persoon.
c. studiedag 10 oktober: mw. Maas heeft toegezegd hieraan deel te nemen. Van de werkgroepen wordt verwacht dat zij onderwerpen aandragen voor de volgende vergadering.
d. naar het afscheid van dhr. Klasen gaan mw. Plaizier en dhr. Bakker namens de Wmo-Raad.
e. mw. Van Adrichem geeft desgevraagd aan dat zij lid wil blijven de Wmo-Raad.
12. Rondvraag
Op de vraag of wij te maken hebben met de privacy wetgeving is het DB van mening dat dit
niet het geval is omdat wij geen gegevens bijhouden of publiceren, anders dan de namen en
functies van de leden van de Wmo-Raad. Privé adressen en telefoonnummers zijn alleen bij
de leden bekend/verstrekt.
De Koepel verzorgt een introductiedag voor nieuwe Wmo-leden. Indien hiervoor belangstelling is, moet het lid zichzelf opgeven.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur.
Vastgesteld 9 mei 2018

---------------------------------------G. Bons
(voorzitter)

-----------------------------------B. Bakker
(secretaris)
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