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

Verslag vergadering 11 juli 2018

Aanwezig:

mw. L. Plaizier, mw. van Adrichem, mw. I. Hoogland, mw. M. Haazelager,
dhr. W. Kapitein, dhr. B. de Jong, dhr. G. Bons en dhr. B. Bakker.
Gemeente Moerdijk: mw. I. Maas
Afwezig m.k.: dhr. E. Schoneveld en mw. M. Schoep.
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze vergadering.
2. Kennismaking nieuw lid
Deze kennismaking is uitgesteld omdat dhr. Baarendse was verhinderd voor deze vergadering. Dhr. Bons en Kapitein hebben een gesprek met hem gevoerd over toetreding. Dhr.
Baarendse is bijna gepensioneerd vanuit zijn werkzame leven als verpleegkundige in de GGZ.
3. Aanvulling/vaststelling agenda: toegevoegd onder pnt 7 het clientervaringsonderzoek. Ook
de postlijst wordt toegevoegd onder punt 5.
4. Verslag vergadering 13 juni 2018
Dit wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Actielijst
170614: inclusiemaatschappij: de trainee die met het plan van aanpak bezig was, is bij de gemeente vertrokken. Mw. Van Zandvliet komt later hierop terug.
5b. Postlijst
Geen opmerkingen
6. Afstemming vragen aan de gemeente
Besloten wordt de gemeente aanvullende vragen te stellen over de mantelzorgwaardering.
Daarnaast komen er signalen dat de huishoudelijke ondersteuning in deze vakantietijd wederom achterblijft.
7. Mededelingen van de gemeente
a. De ontwikkelingen rond beschermd wonen lopen vertraging op; dit wordt zeker 4e kw.
b. paraplunota: het coalitie akkoord wordt vertaald naar thema’s en een beleidsplannen per
domein (waaronder sociaal domein/Wmo). De uitwerking hiervan kan gezien worden als een
update van de paraplunota.
c. de beleidsregels Wmo volgen in augustus met een behandeling in september in de WmoRaad.
d. cliëntervaringsonderzoek: het rapport is gereed en aan de leden verzonden. De gemeente is
blij met de positieve uitkomsten en respons: de overall score is verbeterd, hoewel dit soms
beperkt is. Onafhankelijke cliëntondersteuning is nog steeds zeer weinig aan de orde. Er
wordt nagedacht of de term “Wmo-loket” wel in voldoende mate de lading dekt. Ten opzichte
van de regio scoort Moerdijk gemiddeld maar de wens is wel deze verder te verhogen.
De Wmo-Raad spreekt haar complimenten uit naar de gemeente met deze uitslag.
8. Vragen aan de gemeente
a. De Wmo-Raad is (wederom) bezig met de verschijningsvormen van het mantelzorg compliment. De ontvangen toelichting acht de Wmo-Raad onvoldoende en onvolledig. Dhr. Kapitein zal contact opnemen met mw. Van Zandvliet

b. De gemeente geeft aan dat er geen verslag is gemaakt van de mantelzorgbijeenkomst met
dementerenden van Surplus van 12 april. Dhr. Kapitein is van mening dat dit wel toegezegd
is, mede omdat de mailadressen van de deelnemers zijn gevraagd. Mw. Maas zal dit doorgeven aan mw. Van Zandvliet.
c. De Wmo-Raad is bereid mee te denken bij de samenstelling van een folder over mantelzorg.
d. de definitieve tekst van het financieel besluit waarin het advies van de Wmo-Raad is opgenomen, volgt nog.
e. huishoudelijke ondersteuning: de gemeente meent dat in voldoende mate deze vorm tijdens
de vakanties gegeven wordt. Veelal is in overleg met de cliënt sprake van een beperking in
omvang, die later wordt ingehaald. Ook zien cliënten vrijwillig wel af van ondersteuning in
deze periode omdat ze graag dezelfde hulp willen behouden. Als er klachten zijn moeten deze gemeld worden bij de gemeente, anders kunnen zij niets doen .
Ter voorbereiding op de aanbesteding van deze voorziening zijn mw. Van Adrichem, mw.
Plaizier en dhr. Kapitein bereid hun (praktijk)inbreng te leveren.
9. Bespreken aandachtpunten
Er zijn geen bepreekpunten.
10. Mededelingen werkgroepen
Met de SAM zal nog een afspraak worden gemaakt.
Een nieuwe indeling van werkgroepen zal na augustus worden gemaaakt.
11. Mededelingen DB
a. vacatures: mw. Schoep heeft te kennen gegeven toch niet meer de tijd te kunnen vrijmaken
voor de vergadering. Zij neemt dus bij deze afscheid. De secretaris zal haar een bedankje sturen.
b. studiedag 10 oktober: de offerte van adviesbureau HHM was vrij hoog. Het DB beziet de
mogelijkheden deze kosten te verlagen en is nog in overleg met mw. Maas over haar inbreng.
c. huis in wijk/vergaderlocaties: het plannen en inhoudelijk vaststellen van een agenda blijft
lastig. Wordt vervolgd.
12. Rondvraag
De Koepel verzorgt een ledenraadpleging. Wellicht gaat dhr. de Jong hier heen.
De Wet gemeenschappelijke regeling maakt dat steeds meer het beleid regionaal wordt bepaald. De Wmo-raden van omliggende gemeenten bezien de mogelijkheden van regionaal
overleg
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur.
Vastgesteld 8 augustus 2018

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

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