Verslag van de vergadering van de WMO-raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op
maandag 22 februari 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

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:

Wethouder H. Dijkstra (t/m punt 2)
Dhr. P. Flap, projectleider Wmo (t/m punt 3)

Afwezig met kennisgeving

Dhr. K. Groen (cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken)
Dhr. J. Woudstra (cluster cliëntenraden Wet Werk en Bijstand)
Mw. J. Veen (cluster Jeugd)
Mw. L. Zweep (cluster Jeugd)

1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder wethouder Dijkstra. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld
2. Overleg met wethouder H. Dijkstra.
a) 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 wethouder geeft aan dat de gemeente graag 1 adviesorgaan heeft, in dit geval de WMO-raad,
waarin ook de cliëntenraad WWB/WSW vertegenwoordigd is. Hierover was enige discussie, maar
de afgelopen tijd is er een aantal gesprekken vanuit de gemeente met beide voorzitters geweest,
de wethouder is blij dat beide raden er samen uit zijn gekomen. Volgens de voorzitter klopt dit niet
helemaal. Via P. Flap is er een mail gestuurd met gemaakte afspraken. De WMO-raad kan zich in
deze standpunten vinden, maar de cliëntenraad WWB/WSW heeft aangegeven dat zij het recht
willen behouden om zelf gevraagd en ongevraagd advies aan het college te geven. Afgesproken
wordt dat P. Flap met de cliëntenraad zal afstemmen en daarna vervolgstappen zal zetten. Vanuit
de WMO-raad wordt aangedrongen op een spoedig vervolg, want deze situatie loopt al te lang. P.
Flap zal de volgende vergadering met een planning komen
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b) Vragen aan de wethouder volgens vragenlijst.
Vragen aan de wethouder van de cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken:
1) Het VN-verdrag voor personen met een handicap is inmiddels na jaren van uitstel door de
Tweede Kamer, binnenkort naar verwachting door de Eerste Kamer. Hoe denkt de
Gemeente Aa en Hunze hierop te anticiperen en is het een optie aan te sluiten bij het VNpanel uit Tynaarlo?
Wethouder Dijkstra: de gemeente houdt zich aan het bouwbesluit, die regels hanteert voor
mensen die zich minder kunnen bewegen. Aansluiting bij VN-panel Tynaarlo is volgens de
wethouder aan de WMO-raad. De gemeente heeft oog voor de bereikbaarheid van alle
voorzieningen voor alle inwoners en staat open voor suggesties van ervaringsdeskundigen
2) Inkoop van zorg is voor Gemeenten een van de belangrijkste middelen om beleidsdoelen te
realiseren. Samenwerkingsverbanden worden voortgezet, kan de wethouder aangeven op
m.n. welke andere terreinen deze samenwerking meerwaarde heeft? En is het stellen van
voorwaarden en eisen aan zorgaanbieders niet complexer indien sprake is van ruimhartige
samenwerking?
Wethouder Dijkstra: i.v.m. haar omvang moet de gemeente wel samenwerken. Er is heel
bewust voor samenwerking met de 5 gemeenten gekozen. Deze 5 gemeenten hebben
aantal zelfde standpunten, dit is belangrijk. Daarnaast is het een samenwerkingsverband die
niet te groot is.
3) Hoe transparant is de gemeente t.a.v. de middelen die beschikbaar zijn als
bestemmingsreserves (geoormerkte gelden) voor WMO- taken?
Wethouder Dijkstra: het gaat hier om bestemmingsreserves Sociaal Domein. Dit wordt
opgenomen in de jaarrekening/begroting en is openbaar. Met bestemmingen binnen het
Sociaal Domein kan worden geschoven. Op langere termijn kan de bestemmingsreserve
verdwijnen en in algemene middelen komen.
J. Wester geeft aan dat de rijksoverheid de bestemming wil laten verdwijnen, maar de
gemeente kan er toch voor kiezen om zelf de bestemmingsreserve te behouden.
Wethouder Dijkstra: voor de ontschotte rijksuitkering sociaal domein is er door de gemeente
1 miljoen gereserveerd voor de overgangsperiode. In het Sociaal Domein zitten een aantal
open einde financieringen, zo is in ieder geval gewaarborgd dat de zorg door kan gaan.
M. Ceelen vraagt waarom er allerlei ‘potjes’ zijn leeg gemaakt. Wethouder Dijkstra geeft aan
dat ‘potjes’ waar al jaren geen gebruik van werd gemaakt voor de overzichtelijkheid naar de
algemene reserves zijn gegaan.
4) Per Saldo schrijft dat de eigen bijdragen die gemeenten vragen, niet of nauwelijks worden
gecommuniceerd met de zorgvragers ook niet als deze omhoog gaan. Kan de wethouder
aangeven of daar ook sprake van is binnen de gemeente Aa en Hunze?
Wethouder Dijkstra: voor de eigen bijdrage worden cliënten verwezen naar het CAK en als er
vragen komen worden zaken uitgelegd
5) Is de wethouder ook van mening dat het inkoopbeleid een van de belangrijkste middelen
voor de gemeenten is om hun beleidsdoelen te realiseren?
Wethouder Dijkstra: inkoopbeleid is uitermate belangrijk. We werken nu samen met 5
gemeenten in Noord-Midden Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Noordenveld en
Midden Drenthe). Deze gemeenten hebben dezelfde uitgangspunten, o.a. voor meerdere
jaren inkopen (dit geeft duidelijkheid naar de mensen) en geïntegreerde inkoop (Jeugd en
Wmo).
J. Wester vraagt hoe groot de invloed van de gemeente is als er met meerdere gemeenten
wordt samengewerkt, kan bv. de gemeente zorgaanbieders die niet goed bezig zijn nog wel
aanpakken?
Wethouder Dijkstra: we gaan nu met 5 gemeenten inkopen i.p.v. met alle 12 Drentse
gemeenten, waar eerst sprake van was. Dus in een groep van 5 is de invloed groter dan in
een groep van 12. Als de zorg in het geding komt, zal de gemeente(n) zeker actie
ondernemen.
J. Drijftholt/J. Wester: de gemeente heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid
(personeelsbeleid/lonen directie) richting zorgaanbieders, zal dit een rol spelen bij de
inkoop?
Wethouder Dijkstra: voorop staat de kwaliteit van zorg en continuïteit. Als een aanbieder
volledig voldoet aan de kaders die gesteld zijn is het lastig voor de gemeente om hier iets
mee te doen. P. Flap vult aan, in advies richting inkoop van de 5 gemeenten voor 2017
kunnen we kaders meenemen hoe hiermee rekening kan worden gehouden..
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Vragen voor de wethouder van de cluster Zorg om Elkaar.
1) Wat is er gebeurd met de WMO gelden van 2015 die nog over zijn ,en wat gaat U daar mee
doen?
Wethouder Dijkstra: dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein.
2) Wat gaat er gebeuren met de huishoudelijke hulp nu er zo veel problemen zijn met TSN,
gaat de gemeente ook overstappen naar Buurtzorg?
Wethouder Dijkstra: morgen neemt het college hierover een besluit. Informatie aan de WMOraad volgt daarna.
M. Muntjewerff zou graag willen dat het college ervoor zorgt dat de cliënt dezelfde hulp kan
houden. Daarbij ook graag aandacht voor de personele problemen.
Wethouder Dijkstra geeft aan dat voor de gemeente het belang van de cliënt voorop staat en
vervolgens wordt naar belangen personeel gekeken, in zoverre we daar als gemeente
invloed op hebben.
3) Bent U zelf tevreden over hoe op dit moment het Sociaal Team werkt?
Wethouder Dijkstra: het gaat nog niet zoals we het voor ogen hebben, maar al veel beter dan
in het begin. We zullen mede op basis van het visiedocument gaan formuleren hoe we de
toekomst zien van het Sociaal Team, het CJG en alles wat daaraan verwant is. De
ervaringen van het afgelopen jaar zullen we daarin meenemen.
4) Wat moet er naar Uw mening nog verbetert worden?
Wethouder Dijkstra: 1 van de items is dat we gaan kijken hoe we het CJG en het Sociaal
Team beter gaan vervlechten en hoe we daar in de toekomst mee omgaan. We zullen
uiteindelijk toe moeten naar 1 situatie, maar uitvoering is nog lastig.
M. Ceelen vraagt om helderheid en duidelijkheid. Het CJG en het Sociaal Team hebben
hetzelfde telefoonnummer, het CJG is apart en toch weer niet.
Wethouder Dijkstra: we streven naar verdere integraliteit, vaak zijn er meerdere problemen in
een gezin. Naast het CJG heeft ook het OGGZ een rol, ook daarbij kijken we naar integratie,
maar dit volgt op de langere termijn. Zowel bij CJG als OGGZ besprekingen sluit ook iemand
van het Sociaal Team aan.
5) Hoeveel geld is er uitgegeven aan hoeveel mantelzorgers tot nu toe voor de z.g.. filmbonnen,
kleine cadeautjes enz. i.p.v. het Mantelzorg compliment?
Wethouder Dijkstra: er was een bedrag beschikbaar, in het Sociaal Team is afgesproken dat
bij een keukentafelgesprek afgetast zou worden wat de behoefte zou zijn. De praktijk is dat
er veel minder geld is verstrekt dan er beschikbaar was. De wethouder geeft aan dat hij dit
heel jammer en vervelend vindt en biedt zijn excuses hiervoor aan. Hij heeft hierover
inmiddels met het Sociaal Team gesproken en er zijn maatregelen genomen zodat er een
betere besteding komt.
M. Ceelen vraagt wat er gaat gebeuren met het geld van 2015 wat over is. De wethouder
geeft aan dat dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein
De voorzitter vraagt wat de oorzaak was dat het beschikbare budget niet is verstrekt.
Wethouder Dijkstra: waarschijnlijk is onvoldoende beseft dat dit in elk (keukentafel)gesprek
aan de orde moest komen. Vanaf nu wordt dit zeker in elk gesprek meegenomen.
6) En is er nog veel geoormerkt geld over voor mantelzorg of zit dat in algemene middelen?
Wethouder Dijkstra: ook dit is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein.
3. Zaken voor het overleg met de projectleider dhr. Flap van de gemeente Aa en Hunze.
a) Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. WMOaangelegenheden.
 P. Flap geeft aan dat de WMO-raad binnenkort een uitnodiging krijgt voor een
gezamenlijk informatiebijeenkomst Wmo-raden/adviesraden (Aa en Hunze, Assen en
Tynaarlo) op maandag 21 maart om 18.00 uur in Gieten, tijdens die bijeenkomst wordt er
informatie verstrekt over Werkplein Drentsche Aa (WPDA)
 De Visienota Versterking Sociaal Domein en de Nota Vrijwilligersbeleid worden op 14
april behandeld in de commissievergadering en op 26 mei in de raadsvergadering.
b) Voortgang positie Cliëntenraden WWB/WSW in de WMO-raad. Zie punt 2a.
4. Verslag vergadering WMO-raad op 25 januari 2016.
Tekstuele aanpassing, Heeres i.p.v. Heers op blz. 2. Verder wordt het verslag goedgekeurd en
vastgesteld met dank aan de notuliste.
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5. Informatie vanuit de clusters en uit het DB.
Vanuit het DB
 Beantwoording brief van de heer R.C. Calf d.d. 17 november 2015.
De voorzitter heeft dhr. Calf telefonisch benaderd en heeft hem op de diverse vragen
antwoorden gegeven zoals eerder in de WMO-raad is gecommuniceerd. Dhr. Calf heeft
aangegeven dat hij de WMO-raad kritisch zal blijven volgen, waarop de voorzitter heeft
aangegeven dat ook in de toekomst inhoudelijke kritische opmerkingen welkom zijn.
 De voorzitter heeft telefonisch contact gehad met J. Woudstra, vertegenwoordiger van de
cluster cliëntenraad WWB/WSW, om gezondheidsredenen was J. Woudstra een poos uit de
running. Hij hoopt binnenkort zijn (WMO)werkzaamheden weer te kunnen hervatten.
Vanuit de cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken
 J. Meursing geeft aan dat de commissie vervoer volgende week weer een bijeenkomst heeft
in Vries, mogelijk stopt deze commissie. De commissie was in het leven geroepen omdat er
vanuit een aantal WMO-raden behoefte was aan overleg op het gebied van vervoer. Namens
de WMO-raad Aa en Hunze zitten J. Meursing en K. Groen hierin, zij zullen de WMO-raad op
de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 J. Wester geeft aan dat de cluster bij elkaar is geweest en gezamenlijk heeft besloten om
namens de cluster een door K. Groen opgestelde brief met informatie te versturen aan
buurthuizen en diaconieën.
 J. Wester: n.a.v. de oproep voor een nieuw lid voor de cluster heeft een aantal mensen
contact opgenomen. J. Wester heeft informatie gegeven en de procedure uitgelegd. Het DB
vindt het wenselijk dat ook J. Wester bij de sollicitatiegesprekken zal zijn. J. Wester gaat
hiermee akkoord.
Vanuit de cluster Zorg om Elkaar
 H. v.d. Maas heeft namens Humanitas een gesprek gehad met wethouder Dijkstra en R.
Rademaker, hier kwam o.a. zaken m.b.t. vrijwilligers aan de orde. Vervolg is een gesprek met
het Sociaal Team.
 M. Ceelen is naar een provinciale bijeenkomst mantelzorg geweest bij, een goede
bijeenkomst met veel informatie. Zie o.a. op www.zorgom.nl
Vanuit de cluster Jeugd
 M. Kors, de cluster is bij elkaar geweest voor overleg, de cluster heeft op 17 maart een
gesprek gepland met het CJG voor informatie, o.a. over zorgvragen, hoe lijnen lopen enz.
 M. Kors en J. Wester zijn naar een bijeenkomst in Coevorden geweest m.b.t. inkoop zorg.
Vanuit verschillende visies werd de inkoop belicht. Clientperspectief of niet, beleidskeuzes
en/of politieke keuzes. Een verhelderende bijeenkomst.
6. Ingekomen stukken en mededelingen:
a) een brief van het College van B&W van de gemeente Aa en Hunze d.d. 21 januari 2016, met
bijlage, met het verzoek om uiterlijk 26 februari 2016 advies uit te brengen over de (concept)
Visienota versterking sociaal domein. Zie punt 8.
b) een brief van het College van B&W van de gemeente Aa en Hunze d.d. 27 januari 2016, met
bijlage, met het verzoek om uiterlijk 26 februari 2016 advies uit te brengen over de (concept) Nota
vrijwilligersbeleid. Zie punt 9.
7. Uitgegane stukken: Geen.
8. Advies Visienota versterking sociaal domein.
De secretaris heeft van alle input een (concept)advies opgesteld en rondgemaild, iedereen gaat
akkoord met verzending van het advies.
9. Advies Nota vrijwilligersbeleid.
De secretaris heeft van alle input een (concept)advies opgesteld en rondgemaild, iedereen gaat
akkoord met verzending van het advies.
10. PR c.q. profilering WMO-raad.
 Afgelopen woensdag heeft er een informatief stuk van de cluster Gehandicapten/Langdurig
Zieken in de Schakel gestaan, met daarbij ook een oproep voor een nieuw lid voor dit cluster.
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Goed om in de Schakel ook eens een verwijzing naar de website te doen als er een advies van
de WMO-raad is geplaatst.

11. Vacatures: cluster Gehandicapten/Langdurig zieken en cluster Participatiewet/Cliëntenraden
Wet Werk en Bijstand.
 De vacature voor de cluster Gehandicapten/Langdurig zieken loopt.
 De vacature cliëntenraad WWB/WSW(participatiewet) hiervoor zou een kandidaat een gesprek
hebben met het DB, maar door privéomstandigheden is dit afgemeld. De voorzitter van de
cliëntenraad WWB/WSW, L. Stolker zit op de tribune, de voorzitter vraagt haar of er al
vorderingen over de invulling zijn. Waarop ze aangeeft dat een definitieve vertegenwoordiging
helaas nog op zich laat wachten, maar mogelijk zijn er wel snelle ontwikkelingen voor een
vervangend lid.
12. Rondvraag.
 M. Ceelen, een algemene vraag, vraagt zich af of de WMO-raad wel serieus genomen wordt. Het
lijkt op een moeten, dit wordt door meerdere mensen beaamd. Bij andere WMO-raden
verneemt/hoort men meer interactie. De voorzitter geeft aan dat hij het wel een positieve
ontwikkeling vindt dat de wethouder op korte termijn weer bij de WMO-raad kwam om de diverse
vragen te beantwoorden.
 I. Wilkens vraagt of de clusters gebruik kunnen maken van (enveloppen met) het logo van de
WMO-raad als men vanuit de cluster een brief wil versturen. M. Ceelen geeft daarop aan dat er
vanuit Rolde, bij de groep Omzien naar Elkaar wel enige verwarring was over de brief van de
cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken, daarop heeft ze contact gezocht met K. Groen, waarna
een en ander duidelijk werd. Afgesproken wordt dat brieven/mails vanuit de clusters die met logo
WMO-raad worden verstuurd, eerst worden gedeeld in de WMO-raad, zodat iedereen op de
hoogte is, vervolgens kan de brief/mail worden verstuurd. Daarnaast heeft iedereen natuurlijk zijn
eigen contacten via mail/telefoon, dit kan gewoon doorgaan.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit om 11.30 uur de vergadering.

5

