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Notulen 28-10-2019 
  

  Ina Nijmeijer  - IN  Jiska Ouwerkerk-Houkema - JO 

  Roel van de Berg - RB  Ben Schothans - BS

  Jan Veerman - JV  Jolande van Rosmalen - JR 

  Gerard Ingenhoest  - GI  Trudy Weierink-Siers - TW 

  Dennis Meijerman - DM  Koert Webbink - KW 

 Hans Manschot (voorzitter) - HM  Albert Marsman - AM 

 Mw. L. Claessens  (gemeente)   Wethouder Beintema 

  Evelien Hondebrink (SDW)    aanwezig     afwezig   

     

 
1. Opening en vaststellen agenda  

HM opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. GI en JR zijn met kennisgeving 
afwezig. Vier personen op de publieke tribune. Speciaal welkom voor Dennis Meijerman, 
hij zal Mira vervangen namens de begeleidingscommissie leerlingenvervoer. Morgen 
wordt het verzoek tot benoeming aan het college verstuurd. Tevens welkom voor 
wethouder Beintema en Mw. L. Claessens. 
 

2. Inhoudelijk overleg met wethouder Beintema 
met o.a.: 

 Adviesaanvraag beleidsregels voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 
Aan de hand van een powerpoint presentatie. (geldt als bijlage bij deze notulen) 
 
Aanpassingen waren nodig. Consulenten hebben meer behoefte aan duidelijke regels. Er 
zijn veel dilemma’s en verschillen in de uitvoeringspraktijk, is er spraken van juridisering, 
transformatie van zorg (inwoners versterken en ondersteunen i.p.v. ontzorgen), 
financiële en personele tekorten. 
 
De verschillende bijeenkomsten waar ook Wmo-raadsleden bij aanwezig zijn geweest, 
waren zeer productief en succesvol. Dit heeft geleid tot 6 nieuwe documenten met 
beleidsregels. De bevoegdheid ligt bij het college, de Wmo-raad mag hierover nog 
adviseren. 
 
1. Terminologie. Deze  zijn verduidelijkt. De nadruk kom nog meer op eigen kracht, anti-
revaliderend (bv eerst naar de fysio om spierkracht te versterken i.p.v. gelijk traplift) en 
zelfredzaamheid te liggen. Casussen worden verdeeld onder consulenten met bepaalde 
expertise. TM geeft aan ook positieve ervaringen te hebben, waarbij een andere 
oplossing beter is gebleken, ook JV beaamt dit. Wel benadrukt de Wmo-raad dat 
consulenten ook ervaringen van professionals in overweging moeten nemen. Dit zijn de 
mensen die veel bij de cliënten over de vloer komen. Wethouder benadrukt dat wanneer 
zorg echt nodig is, dan levert de gemeente die natuurlijk.  
2. Algemeen gebruik 
Uitbreiding van aantal algemeen gebruikelijke voorzieningen. (toiletstoel, drempelhulpen 
etc.) Financiële draagkracht wordt getoetst aan de hand van de regels voor de bijzondere 
bijstand. 
3. Ondersteuning 
Ondersteuning groep is voorliggend op ondersteuning individueel en dan bij de 
dichtstbijzijnde zorgaanbieder. Kan wel, maar dan zijn de meerkosten voor rekening van 
de inwoner.  
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3. Ondersteuning groep-richtlijnen 
Indicatie > 4 uur of 6 dagdelen  collegiaal overleg 
> 8 dagdelen  WLZ indicatie. CIZ heeft echter eigen richtlijnen waar gemeente geen 
inspraak in heeft. 
Resultaten per inwoner i.p.v. gezin 
Indicatieduur: ontwikkeling: max. 6 maand, onderzoek: max. 10 maand, stabilisatie: max. 
1 jaar 
4. Scootmobiel 
Loopbeperking 100 m, aansluiting bij regeling GPK. Gemeente verwijst voor langere 
afstanden naar Automaatje en regio taxi. De Wmo-raad zet vraagtekens bij hoe dit 
mensen in de eigen kracht zet? Dit maakt de mensen juist weer afhankelijk. Dit stuit op 
veel weerstand. Meenemen in advies. 
Rijvaardigheid wordt vaker getoetst, stalling is voor eigen rekening en de goedkoopst 
passende oplossing wordt verstrekt. 
5. Traplift 
Voorwaarde: ernstig traploop probleem = om medische redenen niet meer op 
verantwoordelijk wijze 1 a 2 keer per dag de trap op en af kunnen. Niet anti-revaliderend 
en er worden geen grote woningaanpassingen verwacht in de komende jaren. 
6. Inzet eigen kracht jeugd 
Leidend zijn de mogelijkheden van de inzet van eigen kracht. PGB wordt minder snel 
toegekend.  PGB voor inzet van informeel, sociaal netwerk bij uitzondering nog mogelijk 
na zorgvuldig onderzoek.  
Aanvullend onderzoek: Levert het bieden van de zorg bijvoorbeeld voor overbelasting 
aan ouders? Bij her-indicaties gelden in ieder geval de nieuwe regels. 
 
Vervolg: Technische aanpassing verordening n.a.v. wetsvoorstel abonnementstarief 
In 2020 nieuwe ronde beleidsregels en inhoudelijke aanpassing van de verordening.  
 
HM stelt voor dat de verschillende werkgroep naar hun eigen onderdeel kijken. Voor 15 
November de commentaren naar EH, dan maakt HM één advies. EH zal morgen de 
samenstellingen van de werkgroep nogmaals toesturen. 
 
Hoe zit met de indicaties die ondertussen vastgesteld zijn? Wanneer n.a.v het advies van 
de Wmo-raad een inwoner toch recht heeft op een bepaalde voorziening, dan wordt het 
alsnog toegekend. 

 
o Kwartaalrapportage  

De stand van zaken geldt t/m 30 augustus. Omslag in het sociaal domein is goed terug te 
zien in het rapport. Er is nu een overzicht van alle te nemen acties en stappen. Ten 
aanzien van data, cijfers en gebruik: Intern wordt het steeds inzichtelijker hoe groot de 
doelgroep is, zodat een goede inschatting van de kosten gemaakt kan worden.  
Wmo: De bezuiniging was voor 2019 € 900.000,- De verwachting is in ieder geval € 
800.000,- te kunnen realiseren. 
Jeugd: Hier loopt de gemeente nog wat achter, zo rond de € 250.000,-. Dit wordt 
geprobeerd nog in te lopen, waarbij de wethouder benadrukt dat zorg geboden wordt 
wanneer nodig. De zij-instroom blijft onvoorspelbaar.  
Wmo , wasmodule en HO: TW constateert dat fysieke gesteldheid van sommige inwoners 
achteruit gaan, vanwege de wachttijden. De kwaliteit van zorg komt daarmee in het 
geding. In maatwerk mist TW begrip voor de situatie. Wethouder geeft aan dat er 
spoedlijsten zijn en hij adviseert dat ook te benadrukken. Waar spoedeisende zorg nodig 
is, dan kan dat geleverd worden. Dat is de afspraak. Ben je als professional ontevreden 
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daarover, dan stelt hij voor de coördinator wmo/jeugdzorg te benaderen. 
Financieel loopt de gemeente in de pas. 
KW: Verhoging uitvoeringskosten? Een aantal functionaliteiten zoals een 
programmamanager en coördinator zijn aangenomen. Voor 2019 komt dat uit de 
reserve, directie heeft de opdracht gekregen deze post op een andere wijze op te lossen. 
Blz 15: pilot praktijk POH-Jeugd: de resultaten hebben vertraging opgelopen door 
personele wisselingen. In december krijgt de Wmo-raad een uitgebreide toelichting 
hierover.  
De bijlagen bij de kwartaalrapportage zijn informerend bedoeld, ook voor de Wmo-raad. 
De programmamanager komt in de december naar de Wmo-raad. 
 
Zijn de extra middelen die beschikbaar zijn gekomen via het gemeentefonds in de 
meerjaren begroting opgenomen? Ja, die zijn op de inkomstenkant opgenomen. KW 
verduidelijkt dat bezuinigen gemeentebreed gedragen worden, het is logisch dat extra 
inkomsten dan ook gemeentebreed ingezet worden. 

 
3. Mededelingen, post en informatie 

Er is een gemeenschappelijk advies binnengekomen. Wmo-raad neemt dit voor 
kennisgeving aan en zal hier niet meer op reageren. Ook op de woonvisie zal de Wmo-
raad inhoudelijk niet meer reageren. 
Vier Wmo-raadsleden hebben zich opgegeven voor de focusgroep (JR, TW, GI en IN) 
Informele Wmo-raad: het is soms lastig bepaalde zaken te bepreken. Er is een 
spanningsveld tussen openbaarheid en de wens voor een verdiepingsavond. De 
informele bijeenkomsten zullen het karakter van deskundigheidsbevordering hebben. 
JV heeft aangegeven te willen stoppen met de voorzittersrol van de 
themabijeenkomsten. KW zal de voorzittersrol opnemen en JO zal de link in de 
agendacommissie blijven. Thema-avond eind november vervalt. 
 

4. Concept-verslag Wmo-raad d.d. 9-09-2019  
n.a.v.: tav raadsinformatie. Je moet inderdaad zelf nu de informatie opzoeken. 
Notulen worden onder dank vastgesteld. 
 

5. Terugkoppeling bijeenkomst werkgroep mensen met een beperking 
De Werkgroep Respect en Begrip verzorgen gastlessen op basisscholen en het voortgezet 
onderwijs. Ze vertellen hoe het is om met zichtbare en onzichtbare beperkingen te 
moeten leven en welke uitdagingen zij moeten overwinnen in het dagelijks leven.  
Dit doen ze aan de hand van praktijkvoorbeelden en kleine oefeningen, waarbij 
leerlingen zelf kunnen ervaren hoe het is om blind en/of slechthorend zijn.  
JO heeft tijdens de bespreking van het uitvoeringsprogramma Lokale Gezondheid tijdens 
het vaststellen van de speerpunten aangegeven, dat elke basisschool een gastles van 
deze werkgroep zou moeten krijgen. 
 

6. Terugblik themabijeenkomst Sociaal Plein 
De bijeenkomst was zeer verhelderend. De verschillende deelnemende partijen werken 
steeds meer samen. Er werd geopperd of een fusie niet een logische stap zou zijn.  
HM merkt op dat een reorganisatie een probleem moet oplossen en wanneer mensen 
elkaar nu weten te vinden, dan is dat toch prima. 

6a)    Vergaderschema 2020 wordt vastgesteld. EH stuurt deze rond wanneer vergaderruimtes  
  definitief zijn. 
 
7. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk en anderen 

Clpf heeft deze week een overleg met de Commissie SLZ en gaan dan de zorgen m.b.t. 
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ziektekostverzekering bespreken. De vergadering is op verzoek van de commissieleden 
n.a.v. de speeddates. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
BS complimenteert de gemeente met de uitgebreide verzamelreactie op de verschillende 
adviezen. Wethouder waardeert het compliment en geeft nogmaals aan dat de  
gemeente de Wmo-raad serieus in hun positie moet nemen en een antwoord op de 
adviezen van de Wmo-raad hierbij hoort. 
LC: Dinsdag 19 november; er komt een brede uitnodiging voor raadsleden en 
adviesraden over bespreking casuïstiek (niet herleidbaar naar cliënten) over Wmo en 
Jeugd.  

 

ACTIEPUNTEN 
 

2 Aandachtspunt: Volgen pilot POH/JGZZ  

3 Aandachtspunt: Transitie Beschermd wonen, vervolg themabijeenkomst (blijft staan)  

4 Terugkoppeling analyse mobiliteitscijfers (voorjaar 20200  

5 Agenderen kwartaalrapportage voor volgend overleg 
Cliënt Ervaringsonderzoek, overleg met gemeente (december 2019) 

 

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

 

7 Advies beleidsregels opstellen  

8 Vergaderschema 2020  

   

   

 
 


