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

Verslag vergadering 10 april 2019
Aanwezig:

mw. I. Hoogland, mw. M. Haazelager, mw. E. van Adrichem, mw. W Tolenaars, mw.
A. ten Cate, dhr. B. Bakker, dhr. K. Klasen en dhr. P. Kapitein.
Afwezig m.k.: mw. L. Plaizier, dhr. B. de Jong, mw. M. Eekhout.
Gemeente Moerdijk:
mw. I. Maas, dhr. E. Schoneveld, mw. M. van Zandvliet.
1. Opening
Mw. Hoogland opent de vergadering. Mw. Plaizier heeft om redenen van gezondheid moeten afzeggen. Zij zal een attentie ontvangen met wensen van beterschap.
2. Vaststelling agenda: geen opmerkingen.
3. Verslag vergadering 13 maart 2019
Mw. Haazelager wordt toegevoegd bij de afwezigen met kennisgeving.
4. Actielijst:
170712 beschermd wonen: het regionale plan (De-6, koerswijzer) is gereed en wordt nu intern geanalyseerd op de aspecten “wat is al gedaan, wat is er nog te doen”. Behandeling zal later plaatsvinden in
verband met gestelde prioriteiten.
5. Postlijst: geen opmerkingen
6. Afstemming vragen aan gemeente: behandeld in de diverse punten van de vergadering.
7. PGB begeleiding
Vooraf is een aantal vragen aan de gemeente toegestuurd waar nu schriftelijk en mondeling antwoord
op wordt gegeven door mw. Maas. Een aantal opmerkingen zullen verwerkt worden in het definitieve
stuk. Aansluitend zal de Wmo-Raad haar advies uitbrengen.
8. Mededelingen van gemeente
De uitspraken van de centrale raad van beroep m.b.t. het opnemen van een uur-indicatie in de beschikking voor huishoudelijke ondersteuning (vanwege het onvoldoende helder formuleren van de gewenste resultaten van huishoudelijke hulp voor een individuele cliënt) moeten in de praktijk leiden tot aanpassingen in de beleidsregels. Dit raakt meerdere wetten binnen het Sociaal Domein waar in de uitwerking uit wordt gegaan van resultaatgericht werken. Ministerie en VNG raden aan het huidige beleid gericht op het resultaatgericht werken, dat een meerderheid van de Nederlandse gemeenten heeft
ingericht, vooralsnog te behouden. Een lobby van grote gemeenten richting het Ministerie heeft ertoe
geleid dat het Ministerie de huidige wetgeving zeer waarschijnlijk op het resultaatgericht werken gaat
aanpassen.
In verband met het huidige traject van aanbesteding zijn dan meerdere scenario’s mogelijk, die varieren van “houden wat we hebben, maar verder aanscherpen” tot het volledig aanpassen van het beleid
naar een urenindicatie in plaats van de huidige resultaatsindicatie. De vraag daarbij is o.a. wat met
tussentijdse herindicaties moet gaan gebeuren.
Het implementeren van de scenario’s zal veel tijd in beslag nemen; tijd die er niet is om per 1 januari
2020 een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Daarom is er voor gekozen om in 2020 de huidige overeenkomst ‘in de markt’ te zetten. In de verdere procedure zal in ieder geval worden meegenomen hetgeen de Wmo-werkgroep heeft aangedragen: meer aandacht voor de signaalfunctie van hulpen voor
thuissituaties, meer aandacht voor scholing en opleiding van hulpen en toezicht op de werkzaamheden.
In de mei vergadering zal terugkoppeling naar de Wmo-Raad plaatsvinden en in juli moet een college
besluit genomen gaan worden over de overeenkomst per 2020.
Met betrekking tot het inclusiebeleid is het wachten nog op een plan van aanpak van acties, op vervolg
van de bijeenkomst van 24 februari. Dit plan dient 1 mei gereed te zijn. De leden van de Wmo-Raad
zijn van mening dat toen veel relatief eenvoudig te ondernemen acties al uitgesproken zijn.

Op 25 april wordt door de gemeente een bijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd rond dementie, waarbij de gemeente ook een ”predikaat” zal ontvangen als dementievriendelijke gemeente. Dit is
o.a. een gevolg van het feit dat het personeel een specifiek lesprogramma hiervoor heeft gevolgd.
9. Vragen aan de gemeente
In het kader van de discussie over de “breedte” van de Wmo-Raad geeft de gemeente aan dat inbreng
m.b.t. jeugdhulp is geregeld via klantenpanels bij de zorginstellingen zelf. Met betrekking tot de Participatie-wetgeving vindt dit plaats via de lokale cliëntenraad en de cliëntenraad van het werkplein. De
wethouder geeft aan dat je vooral naar jezelf moet blijven kijken in wat je wilt en wat je kunt. De gemeente staat open voor een discussie over dit onderwerp.
Bij de behandeling van het onderwerp “uitbreiding en verbreding taken binnen het sociaal domein” in
de commissie Sociale Infrastructuur is o.a. opgemerkt dat men meer inzicht wenst in de kwaliteit en
effectiviteit van het beleid. Deze wens leeft ook bij de Wmo-Raad. De wethouder geeft aan dat dit
wordt opgepakt en wij daarin meegenomen zullen worden. Hij spreekt ook zijn dank uit aan de WmoRaad voor de steun voor deze voorstellen. Tevens zal het filmpje, dat op deze avond werd getoond, in
besloten kring nogmaals worden getoond.
Als Wmo-Raad hebben wij vernomen dat hogere eisen gesteld gaan worden aan rolstoelen voordat
deze door vervoerders meegenomen mogen worden (met daarin zittende personen). De gemeente heeft
e.e.a. geregeld in het hulpmiddelencontract. Wij zullen hierover nader bericht gaan ontvangen.
10. Aandachtpunten n.a.v. gemeentelijk deel van de vergadering
Besloten wordt dat direct na ontvangst van de schriftelijke beantwoording van de vragen rond PGB
een positief concept advies door de secretaris zal worden opgesteld en afgestemd met de leden.
11. Waardering en kostenvergoeding mantelzorgers
Alle leden zullen zich verder verdiepen in de stukken. De mei vergadering wordt gebruikt voor nader
intern beraad.
12. Adviesraad sociaal domein
Ook over dit onderwerp zullen de leden de stukken nader bestuderen en in de juni vergadering zich
uitspreken over de vraag of wij hier nader mee aan de gang gaan.
13. Mededelingen werkgroepen
Er zijn geen mededelingen.
14. Mededelingen DB
a. de nieuwe leden hebben aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen het opnemen van hun gegevens voorzover deze intern gebruikt worden. Zij zullen in de volgende vergadering aangeven naar
welke werkgroep hun voorkeur uitgaat.
b. Studiedag: deze wordt vastgesteld voor 23 oktober. Onderwerpen doorgeven aan de secretaris.
c. Vergadering in de kernen; de vergadering in Fijnaart wordt ingepland. Mw. Hoogland gaat nog de
mogelijkheden in Zevenbergen en Willemstad na. Wellicht zijn er mogelijkheden via de
stads/dorpstafels.
15. Rondvraag
Mw. Tolenaars en mw. ten Cate geven aan dat zij als lid willen toetreden, waarvoor onze hartelijke
dank wordt uitgesproken. In de archieven zijn oude stukken opgedoken van de Missie, visie en strategie van de Wmo-Raad; deze zullen doorgestuurd worden.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur. Vastgesteld op 8 mei 2019
---------------------------------------Mw. I. Hoogland
(voorzitter)

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