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Notulen 09-09-2019 
  

   Ina Nijmeijer  - IN  Jiska Ouwerkerk-Houkema - JO 

  Roel van de Berg - RB  Ben Schothans - BS

  Jan Veerman - JV  Jolande van Rosmalen - JR 

  Gerard Ingenhoest (voorzitter) - GI  Trudy Weierink-Siers - TW 

  Mira ten Brummelhuis - MtB  Koert Webbink - KW 

 Hans Manschot - HM  Albert Marsman - AM 

 Mw. L. Claessens  (gemeente)   

  Evelien Hondebrink (SDW)    aanwezig     afwezig   

     

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
KW opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij zal bij afwezigheid van voorzitter 
HM, de vergadering voorzitten. IN, HM en JO hebben zich afgemeld. Er zitten 10 bezoekers 

op de publieke tribune. 
 

2. Mededelingen, post en informatie 
Kwartaalrapportage is net binnengekomen, dat komt de volgende keer aan de orde. 
Het Cliëntenplatform geeft aan dat n.a.v. het uitgebrachte advies over de 
ziektekostenverzekering het college van B&W besloten heeft dat in 2020 de 
inkomensgrens wordt bijgesteld van 130% naar 120% en het jaar daar op naar 110% gaat. 
 
JR heeft samen met IN gesprek gehad met beleidsambtenaar dhr. Protzman. Er is een  
regionale projectgroep integrale cliëntondersteuning.  
Mee kan ondersteunen bij klachtenbemiddeling, dit zal wederom benadrukt worden op 
de beschikkingen. Ook de bereikbaarheid MEE wordt teruggekoppeld, zij zijn slechts 
veelal via mail bereikbaar. Mevr. Claessens (gemeente) geeft aan dat het CEO laat zien 
dat de bekendheid groeit. 
 

3. Concept-verslag Wmo-raad d.d. 8 juli 2019 
Afgesproken is dat de Wmo-raad schriftelijke reacties mag verwachten op de adviezen.  
N.a.v. actielijst: 
Pilot POH-GGZ jeugd: Tussentijdse evaluatie wordt met de Wmo-raad besproken. Er is 
één orthopedagoog gestopt en er is er nu nog één over. De agenda van de 
orthopedagogen  was ook nog niet vol. TW volgt dit nauw vanuit haar werkveld. 
 

4. Stand van zaken door gemeente 
- Beleidsregels door Mw. L. Claessens  
Er zijn 4 sessies geweest waar vrijwel alle wmo-raadsleden bij aanwezig zijn geweest. Het 
was een uitwisselingen van kennis en ervaringen. Mevr. Claessens (gemeente) was onder 
de indruk van de constructieve houding van de Wmo-raadsleden. Alle stukken zijn nu 
herschreven. Het onderdeel jeugd was lastigst. Op 24-9 wordt het vastgesteld door 
college, dan kunnen de consulenten in ieder geval via het juridische kader werken. De 
Wmo-raad krijgt na de 24e de stukken en daar kan de Wmo-raad nog formeel over 
adviseren. Vaststelling beleidsregels is een bevoegdheid van het college. Deze kunnen 
dan nog eenvoudig aangepast worden mocht dat wenselijk naar aanleiding van het 
advies van de Wmo-raad. 
TW beaamt dat de werkwijze zeer prettig en ook verhelderend was voor het werk als wo-
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raadslid. KW merkt op dat iedereen zonder last en ruggespraak heeft meegewerkt. Een 
formeel advies namens de Wmo-raad volgt alsnog.  
GI vraagt hoe het dan juridisch zit wanneer op basis van de eerste vaststelling een 
bezwaar binnenkomt? Dat is een aandachtspunt. De samenwerking is voor herhaling 
vatbaar. 

 
In 2015 is gekozen voor een ruime verordening met veel ruimte voor consulenten om 
maatwerk te leveren. De praktijk wees uit dat behoefte was aan beleidsregels.  
 
- Ombuigingen 
Kwartaalrapportage wordt 29 oktober in de commissie SLZ besproken. Een week later 
wordt dit in de brede raadscommissie vergaderingen besproken en die brengt uiteindelijk 
het advies uit. Op de begrotingsraad van 5 november wordt de begroting vastgesteld.  
 

5. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk en anderen 
Er komt 2 x € 38.000,- voor bestrijding armoede vanuit het Rijk. Het Clpf is benieuwd hoe 
de gemeente dit in gaat zetten. Ze hebben hulp aangeboden om mee te denken over 
beleidsvoorstellen. Het niet bekend wat de status van het geld is. Het Clpf wacht het 
ambtelijke antwoord af. 
Punten van aandacht: Het uitplaatsen uit de kaartenbak. Het Clpf krijgt de stukken niet 
meer op papier en heeft aangegeven graag digitale middelen hiervoor te ontvangen. 
 
De ouderenbonden starten het nieuwe seizoen. Eerst een lezing van Douwe Draaisma op 
woensdag 11-9 om 19.30 uur in het Centrum. Rietje Uitzetter komt donderdag 19-9 om 
14.00 uur vertellen op de pcob/kbo-middag over afscheid nemen. Het is een waagstuk, 
omdat ook euthanasie aan de orde komt. Iedereen is welkom.   
 

6. Themabijeenkomst 1 oktober 2019 
Het thema wordt het Sociaal Plein. Marisca Hutten (De Welle) en Lucia Wolters geven 
een introductie van de deelnemende partijen aan het Sociaal Plein. Vertellen over het 
voorliggend veld. Wat is dit precies en welke casussen (geanonimiseerd) worden 
besproken. 
 

7. Afscheid Mira ten Brummelhuis 
Mira neemt weloverwogen afscheid en hoopt dat de goede samenwerking tussen de 
begeleidingscommissie en de Wmo-raad blijft bestaan. Zij heeft iemand voorgedragen en 
hoopt dat deze samenwerking net zo goed verloopt. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Jan E: Er is een boek uitgebracht over de politiek door Gerard Ekelenkamp. Opbrengst 
gaat naar goed doel. 
Joke E:  Het is jammer dat de raadsinformatie niet meer beschikbaar is. Je moet nu zelf 
naar de website gaan van de gemeente voor de laatste informatie. 
 
 

 
 

ACTIEPUNTEN 
 

2 Aandachtspunt: Volgen pilot POH/JGZZ  

3 Aandachtspunt: Transitie Beschermd wonen, vervolg themabijeenkomst  

4 Terugkoppeling analyse mobiliteitscijfers  
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5 Agenderen kwartaalrapportage voor volgend overleg 
Cliënt Ervaringsonderzoek, overleg met gemeente (najaar 2019) 

 

6 Werkgroep met Clpf over ziektekostenverzekering (HM, TW + clpf) werkgroep 
aanhouden. 

 

7 Opvolger MB  

   

   

   

 
 


