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

Verslag vergadering 12 juni 2019
Aanwezig: mw. W. Tolenaars, mw. M. Haazelager, mw. E. Van Adrichem, mw. A. Ten Cate,
mw. M. Eekhout, dhr. K. Klasen, dhr. B. De Jong en dhr. P. Kapitein.
Gemeente Moerdijk: mw. M. Van Zantvliet.
Afwezig m.k.: mw. L. Plaizier, mw. I Hoogland, dhr. B. Bakker, mw. I. Maas en dhr. E.
Schoneveld.
1. Opening
Dhr Kapitein leidt, bij afwezigheid van mw Hoogland, de vergadering.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform agenda vastgesteld.
3. Verslag vergadering 8 mei 2019
Wordt ongewijzigd vastgesteld, met de kanttekening dat mw Tolenaars bij de secretaris kenbaar heeft gemaakt in welke werkgroep zij zitting wenst te nemen.
4. Actielijst: de actielijst is geactualiseerd.
5. Postlijst: geen opmerkingen.
6. Afstemming vragen aan gemeente
A- Vraag of de reserves op het sociaal domein, gelet op de financiële situatie van de gemeente, op een andere wijze dan eerder door dhr Schoneveld is aangeven, worden aangewend.
B- Vraag over de voortgang van beschermd wonen.
C- Vraag over de voortgang naar het onderzoek naar de voorzieningen voor en de waardering
van de mantelzorger.
7. Presentatie voortgang plan van aanpak inclusief beleid
Mw Van Zantvliet geeft met behulp van een powerpoint presentatie een toelichting op de
stand van zaken met betrekking tot het inclusief beleid binnen de gemeente Moerdijk. De presentatie wordt na de vergadering separaat aan alle leden toegezonden.
Zij staat stil bij de acties die tot op heden zijn uitgevoerd om tot een plan van aanpak te komen. Teruggekeken wordt op de succesvolle werksessie met betrokken inwoners, leden van
de WMO raad, gemeenteambtenaren en raadsleden.
De deelnemers aan deze werksessie krijgen een verslag/overzicht van hetgeen is besproken en
kunnen hierop dan op reageren. Van belang is om de energie die tijdens die werksessie is
vrijgekomen te behouden.
Op ambtelijk niveau wordt geïnventariseerd wat er binnen de gemeente op dit gebied al is
ondernomen en op welke wijze middelen vrijgemaakt kunnen worden, nu de eerder hiervoor
ingehuurde formatie (menskracht), mede door de complexiteit van dit onderwerp, niet een
plan van aanpak heeft kunnen opleveren.
De WMO raad stelt voor om een twee sporen beleid te overwegen, waarin enerzijds wordt
benoemd welke acties, al door de gemeente zijn ondernomen en anderzijds welke acties op
korte termijn kunnen worden uitgezet, waarbij met name het laaghangende fruit, zoals dat in
de scan is genoemd redelijk eenvoudig kan worden verzilverd.
Een en ander wordt binnen het ambtelijk apparaat geagendeerd in een domeinoverstijgend
overleg.
Mw Van Zantvliet zal de WMO raad tijdig benaderen voor een advies.

8. Mededelingen van de gemeente
De gemeente heeft geen aanvullingen / opmerkingen over het verslag en geeft aan dat het
actiepunt “beschermd wonen” in vergadering van juli wordt ingeleid door mw Maas.
Ook zal het “klant-ervaringsonderzoek” in de vergadering van juli worden toegelicht door mw
Maas.
De actiepuntenlijst zal worden voorzien van geactualiseerde/realistische deadline.
9. Vragen aan de gemeente
A- Vraag of de reserves op het sociaal domein, gelet op de financiële situatie van de gemeente
op een andere wijze dan eerder door dhr Schoneveld is aangeven worden aangewend.
Deze vraag is ingegeven door een publicatie in “De Stem” waarin Wethouder Van Dorst aangeeft op welke wijze de gemeente met de ontstane tekorten zou kunnen omgaan.
Deze vraag kan inhoudelijk behandeld worden in de vergadering van juli.
De onder 6 B en 6C gestelde vragen zijn beantwoord tijdens het agendapunt mededelingen
van de gemeente.
10. Bespreken aandachtspunten n.a.v. gemeentelijk deel van de vergadering
Zie bovenstaand verslag.
11. Vergoeding voor mantelzorgers
Binnen de gemeente Moerdijk loopt een onderzoek naar de waardering van de mantelzorgers.
De WMO-raad wacht met belangstelling de uitkomsten van dit onderzoek af. In een naslagwerk voor mantelzorgers (Mantelzorg.nl) wordt aangegeven welke steun/hulp zij kunnen krijgen. Ook wordt hierin beschreven dat in die gevallen waarin dit noodzakelijk is er gemeenten
zijn die mantelzorgers ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand. Ook zijn er vanuit de aanvullende ziektekosten-verzekering mogelijkheden om een beroep te doen op respijt zorg.
Mantelzorgers zijn niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden en wellicht kan de gemeente
hierin ook een rol vervullen.
(De publicatie van De Stem van 1 juni 2019 over dit onderwerp is beschikbaar gesteld aan
alle leden)
12. Brede WMO-raad sociaal domein: dit onderwerp is niet inhoudelijk behandeld.
13. Mededelingen werkgroepen: dit onderwerp is niet behandeld.
14. Mededelingen DB
A- Voorstel nieuwe indeling werkgroep is in concept besproken en wordt in de vergadering
van juli verder besproken.
B- Tijdens de vergadering van juli zijn mw Van Adrichem en dhr Kapitein wegens vakantie
verhinderd.
15. Rondvraag
Er is geen gelegenheid geweest voor de rondvraag.
Mw Van Zantvliet en mw Maas zijn tijdens de vergadering van augustus wegens vakantie
verhinderd.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.45 uur.
Vastgesteld op 10 juli 2019
---------------------------------------Mw. I. Hoogland
(voorzitter)

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