Verslag van de vergadering van de WMO-raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op
maandag 21 maart 2016 in het gemeentehuis te Gieten.
Aanwezig:
Voorzitter

Dhr. J. Drijftholt

Secretaris

Dhr. J. Bos

Namens de clusters:
Gehandicapten/Langdurig Zieken

Dhr. K. Groen
Dhr. J. Wester

Jeugd

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

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)

Afwezig met kennisgeving

Dhr. J. Meursing(cluster gehandicapten/Langdurig Zieken)
Dhr. J. Woudstra (cluster cliëntenraden Wet Werk en Bijstand)

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. 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.
Volgens afspraak maakt de cliëntenraad voor gevraagde advisering nu onderdeel uit van de
WMO-raad. De cliëntenraad blijft onafhankelijk functioneren ter behartiging van de belangen van
de doelgroep. De cliëntenraad heeft aangegeven dat men wel de mogelijkheid wil behouden om
ongevraagd als cliëntenraad advies te kunnen geven. De gemeente zal dit niet bij voorbaat
blokkeren. Maar gaat er wel vanuit dat de advisering zoveel mogelijk via de systematiek van de
WMO-raad zal plaatsvinden. De gemeente vertrouwt daarbij op een goede afstemming en
samenwerking.
c) 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.
Nu de afspraken duidelijk zijn over de samenwerking binnen de Wmo-raad incl. de cliëntenraad
zal worden beoordeeld op welke wijze de Wmo-raad kan worden omgevormd naar een
adviesraad sociaal domein. De Wmo-raad heeft in december 2015 al schriftelijk ideeën ingediend.
De gemeente wil graag met de Wmo-raad in gesprek daarover.
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Een suggestie is om een bijeenkomst te beleggen met de WMO-raad en betrokken medewerkers
van de gemeente voor de omvorming van WMO-raad naar adviesraad Sociaal Domein. De
bijeenkomst kan mogelijk door een externe deskundige begeleid worden. Vanuit de WMO-raad
wordt aangegeven dat men hier positief tegenover staat. P. Flap vraagt de WMO-raad om input
door te geven: ideeën en mogelijke externe deskundigen.
d) Grote ontevredenheid onder zorgaanbieders over zorgcontracten in de gemeenten in Noord- en
Midden Drenthe.(TV-Drenthe d.d. 4 maart 2016)
Toelichting vanuit de WMO-raad: zorgboeren hebben via de uitzending op RTV Drenthe
aangegeven dat zij zeer ontevreden zijn over de gang van zaken, doordat zaken nog niet
geregeld zijn komt men in de problemen bij de uitbetaling aan hun personeel. P. Flap geeft aan
dat in Noord en Midden Drenthe met 5 gemeenten wordt samengewerkt in WMO-verband. Op dit
moment wordt er m.b.t. Jeugd nog samengewerkt met alle 12 Drentse gemeenten. Voor WMO
worden de nota’s via Bezin betaald, voor jeugd heeft men m.b.t. Bezin het budgetplafond bereikt.
Dit houdt in dat men geen zorgboer meer via Bezin kan kiezen. De hulp voor jeugd kan wel via
andere organisaties die nog niet aan het budgetplafond zitten worden geleverd.
 J. Veen vraagt waarom de keuzevrijheid bij jeugd wordt beperkt door een budgetplafond.
P. Flap geeft aan dat dit in contracten is vastgelegd. Door overgang van de jeugdzorg naar
gemeenten is eerst is voortgeborduurd op het verleden. We zijn nu bezig met aanbesteding
voor 2017, als Aa en Hunze gaan we samenwerken met 4 andere gemeenten in Noord en
Midden Drenthe. We willen WMO en Jeugd gezamenlijk aanbesteden. Voor de inkoop zullen
we de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan meenemen, het is de
bedoeling is om niet meer te werken met een budgetplafond. Op dit moment vindt er een
marktconsultatie plaats met diverse zorgaanbieders, verder is er op 30 maart een bijeenkomst
voor zorgaanbieders om input te leveren voor de aanbesteding voor 2017. Deze bijeenkomst
is verplaatst naar 11 april 2016.
 J. Wester geeft aan dat hij een overzicht heeft van minstens 10 zorgboeren waar zaken niet
goed lopen.
P. Flap geeft aan dat hij dit niet herkend. Er is een derde ronde is geweest voor een eventueel
extra contract, maar men moest als zorgboer dan wel een aanvullend pakket kunnen bieden.
e) Zaken van de projectleider Wmo.
Afgelopen woensdag is het faillissement over TSN uitgesproken. De gemeente heeft met 3
aanbieders afspraken gemaakt die de zorg willen over nemen en die daarbij ook gesprekken
willen aangaan met de hulpen t.b.v. mogelijke aanname. Alle cliënten die gebruik maakten van
TSN krijgen deze week een brief van de gemeente met de mededeling dat men een andere
zorgaanbieder krijgt, maar dat men mogelijk de eigen hulp kan houden, men moet dit dan
aangeven. De gemeente kan geen zekerheid richting personeel/hulp bieden, maar op deze
manier denken we dat er zo goed mogelijk wordt meegewerkt dat mensen mogelijk hun eigen
hulp kunnen houden en de hulpen mogelijk hun baan kunnen behouden.
 J. Veen vraagt waarom de gemeente geen gebruik heeft gemaakt van het aanbod van
Buurtzorg? In de informatiebrief aan de raad staat dat de VNG en het ministerie van VWS dit
proces faciliteerden.
P. Flap geeft aan dat de gemeente gebonden is aan contracten met diverse aanbieders, hierin
staat dat de zorg moet kunnen worden overgenomen. Verder wilde buurtzorg een financiële
compensatie van ruim € 50.000,- van de gemeente. Met het toekennen van deze compensatie
loopt de gemeente een aanzienlijk juridisch en daarmee ook een financieel risico omdat er
spraken kan zijn van ongeoorloofde staatsteun. J. Veen vraagt of andere gemeenten dit risico
niet lopen. Waarop P. Flap aangeeft dat het een afweging is per gemeente om de eigen
contracten te beoordelen en of zij het risico nemen.
f) Vragen aan de projectleider Wmo.
 M. Muntjewerff en H. v.d. Maas geven aan dat ze zelf hebben ondervonden of van andere
mensen hebben gehoord dat als men telefonisch contact op neemt met het Sociaal Team men
heel lang in de wacht staat of soms alleen maar een muziekje horen. P. Flap zal dit signaal
doorgeven.
 Voorzitter: kan de WMO-raad binnenkort nog zaken voor advisering verwachten?
P. Flap: er komen nog een aantal verordeningen van de ISD.
 M. Ceelen, had graag gezien dat de veranderingen in de Visienota Versterking Sociaal
Domein schuin of herkenbaar gedrukt waren. P. Flap geeft aan dat alle aanpassingen in de
inspraaknota vermeldt staan.
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3. Verslag vergadering WMO-raad van 22 februari 2016.
M. Ceelen, bij punt 2, overleg met de wethouder/vragen voor de wethouder van de cluster Zorg om
Elkaar punt 5 heeft de wethouder z’n excuus aangeboden, dit ziet ze graag verwerkt in het verslag.
Dit wordt aangepast. Verder wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de
notuliste.
4. Informatie vanuit de clusters en uit het DB.
Vanuit de Cluster Gehandicapten/Langdurig zieken
 Verslag van het Overleg Vervoer Noord-Drenthe van 2 maart 2016.
K. Groen en J. Meursing waren hierbij aanwezig, het verslag is rondgestuurd.
K. Groen geeft aan dat de werkgroep vervoer mogelijk stopt, maar de cluster zal de vinger aan de
pols houden m.b.t. vervoer.
 K. Groen, vanuit de cluster is een brief aan Verenigingen Dorpsbelangen en Diaconieën van
kerken gestuurd. Hierop zijn diverse reacties gekomen. Er zijn gelukkig geen verontrustende
zaken dat er iets niet goed gaat. Maar het is goed om zo een beeld te krijgen wat er leeft in de
dorpen.
Vanuit de cluster Zorg om Elkaar
 H. v.d. Maas, namens Humanitas overleg gehad met het Sociaal Team. Aangegeven is dat er
binnenkort een bijeenkomst van (vrijwilligers)organisaties komt die in de buitenste schil van het
Sociaal Team zitten
 H. v.d. Maas heeft gehoord dat er woensdag een bijeenkomst is van het Vrijwilligers Informatie
Punt (VIP) van Impuls, de uitnodigingen zijn helaas niet overal goed aangekomen, ook niet bij
Humanitas.
 M. Ceelen heeft samen met K. Groen overleg over mantelzorg gehad met R. Rademaker
(gemeente), K. ten Brink en R. Goettsch (Impuls) om te kijken hoe het Centraal Punt Mantelzorg
(CPM) beter kan functioneren, hiervoor is een stappenplan opgesteld.
Vanuit de cluster Jeugd
 K. Heeres, een delegatie van de cluster Jeugd heeft een gesprek gehad met een het Centrum
voor Jeugd en Gezin(CJG) Aa en Hunze, om zich te oriënteren op de werkwijze, o.a. de
doorverwijzing enz. De cluster heeft een goed beeld gekregen, ook hoe bv. de samenwerking met
ketenpartners is. Er wordt gewerkt aan een integratie van het CJG in het Sociaal Team
 J. Veen, de cluster Jeugd heeft een afspraak staan met S. Berkenbosch van de stichting PrimAH
en gaat ook een afspraak maken met het Nassaucollege.
 J. Veen is op 8 maart naar de Drentse Onderwijsmonitor in Bunne geweest, dit was een
inspirerende bijeenkomst.
5. Ingekomen stukken en mededelingen:
a) een brief van het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 23 februari 2016 aan de WMO-raad,
waarin de ontvangst van de brief aan het college van B&W d.d. 23 februari 2016 met het advies
op de (concept) Visienota versterking sociaal domein wordt bevestigd. V.k.a.
b) een brief van het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 23 februari 2016 aan de WMO-raad,
waarin de ontvangst van de brief aan het college van B&W d.d. 23 februari 2016 met het advies
op de (concept) Nota vrijwilligersbeleid wordt bevestigd. V.k.a.
c) een brief van het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 23 februari 2016 aan de gemeenteraad
ter kennisname aan de WMO-raad, houdende informatie over het onderbrengen van klanten TSN
e
Thuiszorg naar gecontracteerde aanbieders. Zie ook punt 2 .
d) een brief van het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 1 maart 2016 aan de WMO-raad, naar
aanleiding van de brief van de WMO-raad van 22 oktober 2015 houdende de aanbeveling het
zorgmodel “SamenOud” in de gemeente Aa en Hunze te implementeren.
e) een brief met daarbij de inspraaknota een aangepaste visienota van het college van B&W van Aa
en Hunze d.d. 16 maart 2016, naar aanleiding van het advies van de WMO-raad over de
Visienota ‘Versterking sociaal domein 2015-2025 Aa en Hunze’. V.k.a., het blijkt dat niet alle
adviezen 1 op 1 worden overgenomen, maar advies blijft advies.
6. Uitgegane stukken:
a) een brief van de WMO-raad d.d. 23 februari 2016 aan het College van B&W van Aa en Hunze,
houdende het advies van de WMO-raad op de (concept) Visienota versterking sociaal domein.
b) een brief van de WMO-raad d.d. 23 februari 2016 aan het College van B&W van Aa en Hunze,
houdende het advies van de WMO-raad op de (concept) Nota vrijwilligersbeleid.

3

7. PR c.q. profilering WMO-raad.
J. Wester zal binnenkort een informatief stukje doorgeven voor de Schakel.
8. Vacatures: cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken en cluster Cliëntenraden Wet Werk en
Bijstand/Participatiewet
 Voor de cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken zijn 9 sollicitaties binnengekomen. Het DB, met
aanvulling van J. Wester vanuit de cluster, zal met 3 kandidaten een gesprek voeren en hoopt
vervolgens een iemand te kunnen voordragen.
 M.b.t. invulling vacature Cliëntenraden Wet Werk en Bijstand/Participatiewet ligt de invulling bij de
cliëntenraad.
9. Rondvraag.
 M. Ceelen vraag n.a.v. punt 6b, wanneer de reactie op het advies van de WMO-raad m.b.t. de
nota Vrijwilligersbeleid komt. I. Wilkens geeft aan dat het waarschijnlijk deze week in het college
wordt behandeld en dat daarna de WMO-raad reactie ontvangt.
 Voorzitter, n.a.v. punt 2c, graag aandacht voor verzoek van de gemeente om input voor mogelijke
bijeenkomst voor omvorming WMO-raad naar adviesraad Sociaal Domein. Afgesproken wordt dat
mogelijke suggesties voor 4 april moeten worden doorgegeven aan de secretaris:
janbos50@ziggo.nl

10. Sluiting.
De voorzitter sluit om 11.00 uur de vergadering.
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