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

Verslag vergadering 13 februari 2019
Aanwezig:

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

1. Opening
Mw. Hoogland heet iedereen van harte welkom op deze, voor haar, eerste vergadering als voorzitter.
2. Vaststelling agenda: geen opmerkingen.
3. Verslag vergadering 9 januari 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Actielijst: er zijn geen wijzigingen
5. Postlijst: geen opmerkingen
6. Afstemming vragen aan gemeente
Besproken wordt de reactie van de gemeente op onze vragen rond de reserve sociaal domein. De leden
zijn van mening dat het afbouwen van de voorziening de afweging voor het beschikbaar hebben van
voldoende middelen voor de Wmo kan bemoeilijken. Zie hiervoor verder punt 7.
Tevens komt de vraag op of de huidige Wmo-Raad niet moet worden omgezet naar een brede Raad
voor het sociaal domein. Redenen hiervoor zijn het feit dat het college en het Rijk het sociaal domein
m.b.t. financiën ook als één geheel beschouwd en dat bij de D6 gemeenten ook steeds meer sprake is
van een brede Raad. Besloten wordt later dit jaar deze discussie op te pakken.
7. Mededelingen van gemeente
De wethouder doet verslag van de toename van de workload van het Wmo-loket die in de raadsinformatiebrief is medegedeeld. De toename trekt ook door naar het aantal aanvragen in januari en komt
vermoedelijk mede voort uit de invoering van het abonnementstarief. Dit (lage) tarief leidt tot een
aanzuigende werking van aanvragen. Daarnaast bestaat de indruk dat burgers steeds beter het loket
weten te vinden: een gevolg van het eigen succes. Ook de jeugdzorg kent een toename van de problematiek en het aantal aanvragen.
Hiertoe moet de formatie worden uitgebreid maar moet eerst de gemeenteraad nog haar fiat geven. In
de tussentijd ligt stress en burn-out voor de huidige medewerkers op de loer. Pas eind februari kan een
voorstel door het college worden behandeld en in april in de gemeenteraad.
Het college heeft besloten om nader onderzoek in te stellen naar de behoeftes van mantelzorgers.
Over de reserve sociaal domein wordt gesteld dat in 2018 1/3 van het tekort (in het geheel van het
sociaal domein) ten laste van deze reserve wordt gebracht en 2/3 van het tekort in 2019. Tenslotte
wordt het gehele tekort van 2020 uit deze reserve gehaald. Er wordt verwacht dat hierna nog een saldo
resteert, waarbij de gemeenteraad nog moet besluiten over de bestemming. Overigens worden de tekorten veroorzaakt door het tekort binnen het onderdeel jeugdhulp.
De gemeente zegt haar medewerking toe bij het vervullen van de vacatures binnen de Wmo-Raad via
haar social media.
De commissievergadering is akkoord gegaan met het invoeren van het abonnementstarief.
Het organisatieplaatje van de Wmo-afdeling wordt nog beschikbaar gesteld.
De bijeenkomst van 4 februari over “meedoen in Moerdijk” (inclusiemaatschappij) is naar tevredenheid verlopen. De werkgroep zal hierover rechtstreeks contact onderhouden.
De budgetten Wmo, jeugd en participatie zijn door het Rijk samengevoegd zodat er geen onderlinge
overschotten of tekorten meer kunnen zijn.

8. Vragen aan de gemeente
Er zijn op dit moment geen vragen aan de gemeente.
9. Aandachtpunten n.a.v. gemeentelijk deel van de vergadering
10. Mededelingen werkgroepen
Met dhr. van Zundert (SAM) en dhr. Bogerd is gesproken over de positie van de SAM en de WmoRaad in relatie tot het verkrijgen van signalen uit de achterban. Vooralsnog worden initiatieven vanuit
de Wmo-Raad maar beperkt op prijs gesteld. Eind van het jaar wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
Onze inbreng bij het clientonderzoek heeft tot twee aanpassingen geleid. Het overleg hiertoe is positief
ervaren.
“Meedoen in Moerdijk” heeft veel belangstelling getrokken. Helaas was de tijd te kort om meerdere
sessies te volgen. Een terugkoppeling door de gemeente moet nog komen. De suggestie is gedaan om
een dergelijke avond ook in andere kernen te houden.
11. Mededelingen DB
a. de ledenlijst wordt geactualiseerd.
b. het rooster van aftreden wordt vastgesteld
c. in de Bode is een vacature geplaatst waarop inmiddels ook reacties zijn binnengekomen. Deze worden door het DB in behandeling genomen.
d. Het overleg met de raden van de D6 gemeenten leidt tot de conclusie dat de intensiteit van het overleg mede bepaald wordt door een smalle of brede samenstelling van betreffende Raad. Verder wordt
aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Zundert houdt een “eigen” clientonderzoek, waarbij ook de inwoners, waarvan de aanvraag is afgewezen, bevraagd worden
e. het jaarverslag 2018 wordt voor de eerste maal doorgenomen. De secretaris zal e.e.a. aanpassen.
12. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur.
Vastgesteld op 13 maart 2019

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

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