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

Verslag vergadering 12 december 2018
Aanwezig:

mw. I. Hoogland, mw. van Adrichem, mw. L. Plaizier, mw. M. Haazelager, dhr. B. de
Jong, dhr. B. Bakker, dhr. G. Bons en dhr. P. Kapitein.
Gemeente Moerdijk:
mw. I. Maas en dhr. E. Schoneveld.

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze vergadering.
2. Verslag vergadering 14 november 2018
Naar aanleiding van de suggestie van de Wmo-Raad om ook kleinschalige burgerinitiatieven te steunen (punt 6) antwoordt de wethouder dat hiervoor het reguliere subsidietraject van toepassing is.
Met de SAM (punt 8) is een afspraak gemaakt voor januari komend jaar.
3. Actielijst
Inclusiemaatschappij: er is een nieuwe medewerkster aangesteld (mw. van Egmond) met een ruime
ervaring bij een andere gemeente op dit gebied. In januari volgt een afspraak voor vervolg.
Beschermd wonen: veel blijkt in onze gemeente al aanwezig te zijn. De koerswijzer (wat moet je hebben om te slagen) is ambtelijk gereed.
Domeinplan: zal gereed zijn, voorafgaand aan kadernota, in april/mei.
Mantelzorg: de werkgroep is nog in afwachting van antwoorden op haar vragen.
Armoedebeleid: de wethouder verwijst naar de reguliere rapportages; een verwijzing hiernaar zal via
de secretaris worden ontvangen.
4. Postlijst: geen opmerkingen
5. Mededelingen van de gemeente
Voor het nieuwe cliënt ervaringsonderzoek is inmiddels opdracht gegeven. Mw. Maas vraagt door te
geven wie van de Wmo-Raad nog inbreng wil geven bij het opstellen van onderzoeksvragen.
Mw. Maas geeft aan wat de stand van zaken is rond de problematiek “personen met verward gedrag”.
Een en ander neemt toe: van 58 gevallen in 2016 naar 77 in 2017. Er is sprake van overbelasting bij
politie en onduidelijkheid waar deze personen opgevangen kunnen worden. De aanpak is regionaal
noodzakelijk met een locale invulling, waarbij overigens de regio geen politieregio of gemeentelijke
regio is. Het plan van aanpak is inmiddels vastgesteld. Dit moet een sluitend geheel vormen van
“bouwstenen” (zie sheets). Per bouwsteen wordt bezien wat er is en wat er gemist wordt. Veel opvang
verloopt via een melding 112 en de crisisdienst GGZ waarna de persoon met ambulance naar een
spoedeisende onderzoeksruimte (Breda, SPOR) wordt gebracht. Aldaar wordt 60% daarna opgenomen. Een belangrijk element vormen de “ogen en oren in de wijk” en het netwerk rond de huizen van
de wijk, alsmede het opbouwen van een netwerk professionals en vergroten van hun gereedschapskist.
Tenslotte wordt bezien of de Wmo-begeleiding voldoet voor deze doelgroep
Mw. Maas geeft nog aan dat de workload van de Wmo-consulenten de laatste tijd sterk toeneemt. Er
wordt een vragenformulier ontwikkeld om sneller te kunnen handelen. In dit kader wordt ook genoemd dat relatief vaak parallel onderzoek plaatsvindt door het Wmo-loket en de wijkzuster. Gepleit
wordt voor een efficiëntere aanpak, maar dit wordt beperkt door wettelijke verplichtingen.
6. Vragen aan de gemeente
Deze zijn in deze vergadering niet gesteld.
7. Onderwerpen 2019
De voorlopige verdeling is als volgt vastgesteld:
Beschermd wonen/personen verward gedrag: mw. Hoogland, mw. Haazelager, mw. van Adrichem
Huishoudelijke hulp: dhr. Kapitein, dhr. de Jong, mw. van Adrichem
Clientervaringsonderzoek: mw. Haazelager, dhr. de Jong

Mantelzorgkosten: dhr. Kapitein, mw. Plaizier.
De overige onderwerpen worden later verdeeld.
8. Mededelingen / vragen DB
a. het vergaderrooster wordt conform vastgesteld.
b. Vacatures: helaas heeft de laatste kandidaat zich teruggetrokken. Besloten wordt tot actieve werving
via de Moerdijkse Bode.
c. De kascontrole wordt overgenomen door mw. Plaizier, tezamen met dhr. de Jong.
d. Begroting 2019 en subsidie aanvragen: deze worden goedgekeurd.
9. Overdracht voorzitterschap
Dhr. Bons heeft aangegeven zich terug te trekken uit de Wmo-Raad en wij hebben in mw. Hoogland
een opvolger gevonden. Dhr. Bons dankt de aanwezigen voor het vertrouwen dat de Raad in hem heeft
gesteld en de energie en deskundigheid die zij daarin hebben gestoken. Het heeft hem gestimuleerd in
de afgelopen jaren. Mw. Hoogland bedankt hem voor zijn inzet in deze jaren en spreekt ook haar dank
uit in het vertrouwen dat de Wmo-Raad in haar stelt voor deze functie.
10. Rondvraag
Dhr. Kapitein verzoekt om tijdig declaraties aan te leveren.
Dhr. de Jong meldt dat in “de Bakkerij” een voorlichting gehouden worden over armoede. Tevens
geeft hij aan er een wetsvoorstel zou zijn dat aanbestedingen in het sociaal domein beperkt. Dit is voor
ons ter kennisname. Tenslotte meldt hij dat de overheid bekendmakingen digitaal mag/moet doen en
dat deze slechts beknopt in kranten e.d. vermeld gaan worden.
Het gemeentebestuur houdt op 7 januari de nieuwjaarsreceptie.
11. Sluiting
De nieuwe voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur.
Vastgesteld op 9 januari 2019

---------------------------------------Mw. I. Hoogland
(voorzitter)

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