Verslag van de vergadering van de WMO-raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op
maandag 25 april 2016 in het gemeentehuis te Gieten.
Aanwezig:
Voorzitter

Dhr. J. Drijftholt

Secretaris

Dhr. J. Bos

Namens de clusters:
Gehandicapten/Langdurig Zieken

Dhr. J. Meursing
Dhr. J. Wester

Jeugd

Dhr. K. Heeres
Mw. M. Kors
Mw. J. Veen

Participatiewet/cliëntenraad Wet Werk en Bijstand

Dhr. J. Woudstra

Zorg Om Elkaar

Mw. M. Ceelen
Dhr. H. Hadderingh
Mw. C. Hofmeijer
Mw. H. v.d. Maas
Dhr. R. Meinders
Mw. M. Muntjewerff

Ambtelijk Secretaris

Mw. I. Wilkens

Namens gemeente:

Dhr. P. Flap, projectleider Wmo (t/m punt 2)
Dhr. T. Poelman, beleidsmedewerker Sociaal Domein

Afwezig met kennisgeving

Mw. L. Zweep (cluster Jeugd)
Dhr. K. Groen (cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken)

1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Zaken voor het overleg met de projectleider dhr. Flap van de gemeente Aa en Hunze.
De voorzitter geeft het woord aan P. Flap.
a) Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. WMOaangelegenheden
Er is een aantal bijeenkomsten geweest, o.a. voorlichting participatiewet en behandeling sociaal
domein in de commissie, dit krijgt een vervolg in de gemeenteraad van 26 mei.
b) Stand van zaken m.b.t. het advies van de WMO-raad d.d. 15 december 2015 aan de gemeente
over de nadere koersbepaling WMO-raad.
De voorzitter geeft aan dat de WMO-raad suggesties zal doorgeven, dit wordt onder punt 8
besproken en vervolgens aan P. Flap doorgegeven.
c) Ombudsman Sociaal Domein.
De voorzitter geeft aan dat er in het verleden wel eens besproken is om gezamenlijk met
meerdere gemeenten(bv. in SDA verband) een ombudsman aan te stellen. Nu heeft de gemeente
Assen zelf een ombudsman aangesteld, waarom is hier niet samengewerkt?
P. Flap geeft aan dat er in Aa en Hunze is geïnventariseerd welke mogelijkheden er allemaal zijn,
het college vond dit voldoende. Ook is dit ruim een jaar geleden in de gemeenteraad behandeld.
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In Aa en Hunze is dus geconcludeerd dat er geen behoefte aan een ombudsman was. Dit is
destijds ook met de Wmo-raad besproken. In Assen was dit ook zo, maar vanuit de politiek is nu
besloten om wel een ombudsman aan te stellen. Dit heeft men zelfstandig geregeld en verder niet
met andere gemeenten afgestemd.
Geconcludeerd wordt dat een ombudsman niet zo laagdrempelig is als men zou denken of dat
wenselijk is. M. Ceelen vraagt hoe naar inwoners wordt gecommuniceerd, waar men met klachten
e.d. terecht kan. P. Flap geeft aan dat een klacht via de Klachtenregeling kan lopen. De inwoner
wordt daarop gewezen indien er onderling geen goede afstemming komt.
d) Zaken van de projectleider:
 Wmo-cliënten krijgen een vragenlijst toegestuurd t.b.v. onderzoek ervaringen m.b.t. de Wmo
Deze vragenlijst zal ook t.k. aan de WMO-raad worden gestuurd.
e) Vragen aan de projectleider
 In de vorige vergadering zijn klachten m.b.t. de bereikbaarheid van het Sociaal Team aan de
orde geweest, de voorzitter vraagt hoe de stand van zaken nu is. P. Flap geeft aan dat hij dit
heeft doorgegeven en heeft begrepen dat dit nu is opgelost.
 M. Ceelen: in de vorige vergadering is gesproken over samenwerking met 4 gemeenten, welke
gemeenten zijn dit naast Assen en Tynaarlo?
P. Flap geeft aan dat er een Samenwerkingsverband Drentsche Aa(SDA) gemeenten is, dit
zijn de gemeenten: Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. M.b.t. inkoop wordt samengewerkt in
Noord Midden Drenthe (NMD). De SDA gemeenten zijn dan aangevuld met de gemeenten
Noordenveld en Midden-Drenthe
 Jan Meursing: is er al meer bekend over de plannen m.b.t. vervoer. P. Flap geeft aan dat de
procedure loopt, dit is een langdurig proces. Op dit moment is er geen nieuws of beschikbare
stukken, zodra dit er is zal P. Flap dit terugkoppelen aan de WMO-raad.
f) Toelichting op verzoek om advies op de wijziging verordening participatiewet.
P. Flap geeft aan dat voorheen adviezen m.b.t. participatiewet ook rechtstreeks naar de
cliëntenraad WWB/WSW gingen. Conform de gemaakte afspraak wordt het advies van de
cliëntenraad via de afvaardiging in de WMO-raad meegenomen in het advies van de WMO-raad.
Deze adviesaanvraag is dus alleen gericht aan de WMO-raad.
Toelichting door T. Poelman op de toegezonden stukken:
- Afstemmingsverordening Taaleis Participatiewet Aa en Hunze: deze wijziging is vanuit het rijk
opgelegd. Het is geen grond om uitkering af te wijzen, maar men moet aangeven dat men de
Nederlandse taal voldoende beheerst. In de praktijk blijkt dat als (via de ISD) wordt
geconstateerd dat mensen niet op het gewenste niveau zijn, er dan zaken worden ingezet bv.
via het Drenthecollege. Als men dit niet nakomt dat wordt er pas actie m.b.t. uitkering
ondernomen(dit is eindmiddel).
- Re-integratieverordening 2016: technische wijziging, vervallen no-riskpolis omdat dit nu in de
wet is opgenomen
- Verordening Meedoen Aa en Hunze 2016: is uitgebreid met tablet, omdat in de praktijk blijkt
dat veel kinderen dit nodig hebben op school. De internetvergoeding is eruit gehaald, maar
als iemand tegen problemen aan loopt is hier incidenteel nog wel een mogelijkheid.
De voorzitter vraagt wat de invloed van de gemeente en vervolgens de ruimte van advisering
door de WMO-raad is, omdat deze zaken voornamelijk door het rijk worden voorgeschreven.
T. Poelman geeft aan dat door de maatregelen vanuit Den Haag de invloed van de gemeente
inderdaad beperkt is. De gemeente kan eventueel zaken in de uitwerking met partners afspreken.
Voor de WMO-raad is het vooral belangrijk om te kijken of er nog zaken gemist worden,
mogelijkheden waaraan de gemeente niet gedacht heeft.
Er wordt gevraagd om advies voor 25 mei, afgesproken wordt dat opmerkingen/adviezen uiterlijk
16 mei aan de secretaris worden gemaild, hij zal een conceptadvies opstellen die in de WMOraad van 23 mei wordt besproken.
3. Verslag vergadering WMO-raad van 21 maart 2016.
Naar aanleiding van punt 5d, advies/aanbeveling zorgmodel ‘SamenOud’ vraagt M. Ceelen hoe gaan
we hiermee verder? Besloten wordt om in de volgende vergadering te vragen naar stand van zaken
aan P. Flap. Verder wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.
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4. Informatie vanuit de clusters en uit het DB.
Voordracht in de vacature cluster Gehandicapten/Langdurig zieken.
Er waren 9 sollicitaties, met 3 mensen zijn gesprekken gevoerd. Het DB draagt voor: dhr. H. IJtsma,
hij heeft veel achtergrond binnen de (lichamelijke en geestelijke)gezondheidszorg.
De WMO-raad gaat akkoord en dhr. IJtsma wordt benoemd als lid van de WMO-raad voor de cluster
Gehandicapten/Langdurig Zieken. Hij zal worden uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering, dan
zullen we ook afscheid nemen van J. Meursing.
Vanuit de Cluster zorg om elkaar
R. Meinders: er is clusteroverleg geweest, diverse zaken zijn besproken. De cluster zou graag meer
publiciteit door de WMO-raad op de gemeente pagina zien, dit wordt behandeld bij punt 7. Verder
concludeert de cluster dat het Sociaal Team nog niet voldoet aan de eisen die de cluster verwacht,
daarom het voorstel om de teamleider van het Sociaal Team uit te nodigen voor de volgende
vergadering van WMO-raad. De andere leden van de WMO-raad gaan hiermee akkoord, goed om
dan een aantal punten hiervoor op papier te zetten en dit van te voren toe te sturen. Afgesproken
wordt dat iedereen de vragen/aandachtspunten uiterlijk 16 mei mailt aan de secretaris, hij zal hiervan
een overzicht maken en via I. Wilkens aan de teamleider van het Sociaal Team sturen
Vanuit cluster jeugd
K. Heeres en M. Kors: de cluster jeugd heeft bezoeken gebracht aan:
 het Nassaucollege, diverse zaken m.b.t. het CJG besproken. Men is redelijk tevreden, maar o.a.
het schoolmaatschappelijk werk is een aandachtspunt.
 Impuls, goed gesprek gehad, Impuls heeft vooral de werkwijze uitgelegd, van aanbodgericht
werken gaat men nu naar vraaggericht gewerkt. Daarom zijn er niet vanuit alle plaatsen
initiatieven, want deze moeten door inwoners ontplooid worden. Verder komt er in Gieten een
jongereninformatiecentrum door jongeren voor jongeren.
 PrimAH (S. Berkenbosch), veel besproken, er zijn nog veel onduidelijkheden m.b.t. nieuwe
jeugdwet, o.a. persoonlijke verzorging, voormalige AWBZ, samenwerkingsverband passend
onderwijs. J. Veen zoekt samen met S. Berkenbosch diverse zaken uit.
De conclusie is dat de bezoeken van de cluster Jeugd positief worden ontvangen.
Vanuit de cluster WWB/WSW(participatiewet)
J. Woudstra geeft aan dat de cliëntenraad WWB/WSW binnenkort mogelijk een stukje in de Schakel
zal plaatsen om nieuwe mensen voor de cliëntenraad te werven.
5. Ingekomen stukken en mededelingen:
a) een brief van het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 16 maart 2016 met bijlagen aan de
WMO-raad, houdende de reactie van het college van B&W op het advies van de WMO-raad d.d.
23 februari 2016 betreffende de Visienota versterking sociaal domein. V.k.a.
b) een brief van het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 23 maart 2016 met bijlagen aan de
WMO-raad, houdende de reactie van het college van B&W op het advies van de WMO-raad d.d.
23 februari 2016 betreffende de Nota vrijwilligersbeleid. V.k.a.
c) een brief van het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 15 april 2016 met bijlagen aan de
WMO-raad, met het verzoek om advies op de wijziging verordening participatiewet, zie punt 2f.
6. Uitgegane stukken:
Geen
7. PR c.q. profilering WMO-raad.
 De cluster Zorg Om Elkaar vraagt om meer en regelmatige plaatsing van informatie door de
WMO-raad in de Schakel. J. Wester geeft aan dat hij o.a. op 4 juni naar een bijeenkomst
profilering gaat, hij hoopt hier goede tips te krijgen. Binnenkort zal hij een informatief stukje t.b.v.
de Schakel aanleveren, aangegeven wordt dat de cluster ook input bij J. Wester voor publicaties
in De Schakel kunnen aanleveren.
 J. Wester heeft in het dorpshuis van Gasteren informatie gegeven over de WMO-raad, het blijkt
dat de WMO-raad bij velen nog onbekend is, dus profilering is nodig.
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 Daarnaast heeft hij aan dorpsbewoners in Gasteren gevraagd om ogen en oren in het dorp te zijn,
maar hoe dit het beste aan te pakken? M. Ceelen geeft aan dat Omzien Naar Elkaar (ONE) in
Rolde inmiddels enige ervaring heeft, goed om hierover te sparren. Verder geeft M. Muntjewerff
aan dat er in Gieterveen, Gasselternijveen, Nieuwediep (veengebied) plannen zijn om een
zorgcoöperatie op te zetten i.s.m. het Sociaal Team. I.v.m. de privacy wordt geadviseerd om dit
niet in te klein verband op te zetten.
 In de bijeenkomst met de wethouder in november is er gesproken over de wens van de WMOraad dat de gemeente ruimte in De Schakel beschikbaar stelt waarop diverse organisaties kunnen
publiceren, hierop is nog steeds geen antwoord gekomen. Besloten wordt om hierover een brief
aan het college te sturen.
8. Van WMO-raad naar Adviesraad Sociaal Domein (Nadere koersbepaling WMO-raad)
De gemeente heeft gevraagd om een naam/namen van eventueel externe deskundige door te geven
die een inspirerende bijeenkomst kan leiden t.b.v. opzet/begeleiding van WMO-raad naar Adviesraad
Sociaal Domein.
R. Meinders: ook dit is binnen de cluster Zorg Om Elkaar besproken, we vinden dat dit allemaal te
lang duurt. R. Meinders heeft telefonisch contact opgenomen met A. Makkinga en dit besproken, zij
gaf aan dat ze graag de veranderende taken binnen de WMO-raad zou kunnen en willen
behandelen/begeleiden, eventueel i.s.m. iemand anders. R. Meinders vraagt of en hoe we dit in de
WMO-raad willen oppakken.
De voorzitter geeft aan dat dit puur gericht is op de WMO-raad, met de gemeente hebben we de
afspraak om het breder op te pakken met Beleid(gemeente), Uitvoering(Sociaal Team),
Advisering(WMO-raad).
Vanuit de WMO-raad wordt aangegeven dat men bv. dhr. Beltman inspirerend/geschikt acht om dit te
begeleiden, eventueel i.s.m. A. Makkinga. De secretaris zal dit via de mail aan P. Flap doorgeven.
9. Vacature: cluster Cliëntenraden Wet Werk en Bijstand/Participatiewet
Vanuit cliëntenraad WWB/WSW is de suggestie gekomen om A. Hazelhoff als waarnemend lid te
benoemen. Het DB zal haar op korte termijn uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
10. Rondvraag.
 M. Muntjewerff vraagt of de vergaderstukken ook per post kunnen worden toegestuurd.
Aangegeven wordt dat de afspraak is per mail, als er dikkere stukken bij zitten die een lid graag
per post wil, dan kan dit via de mail aan I. Wilkens worden gevraagd, dan zal het worden
opgestuurd.
 M. Ceelen vraagt of het convenant WMO-raad nog actueel is. Deze moet worden aangepast maar
is nog wel geldig.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit om 11.45 uur de vergadering.
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