Verslag van de vergadering van de WMO-raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op
maandag 23 mei 2016 in het gemeentehuis te Gieten.
Aanwezig:
Voorzitter

Dhr. J. Drijftholt

Secretaris

Dhr. J. Bos

Namens de clusters:
Gehandicapten/Langdurig Zieken

Dhr. H. IJtsma
Dhr. J. Meursing

Jeugd

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

Participatiewet/cliëntenraad Wet Werk en Bijstand

Mw. A. Hazelhoff
Dhr. J. Woudstra

Zorg Om Elkaar

Mw. M. Ceelen
Dhr. H. Hadderingh
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 4)
Mw. G. van Ittersum, teamleider Sociaal Team (t/m punt 4)

Afwezig met kennisgeving:

Mw. L. Zweep (cluster Jeugd)
Dhr. K. Groen (cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken)
Dhr. J. Wester (cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken)
Mw. C. Hofmeijer (Cluster Zorg Om Elkaar)

1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Kennismaking met het nieuwe WMO-raadsleden
 Voor de cluster Participatiewet/cliëntenraad Wet Werk en Bijstand is Ali Hazelhoff aangewezen
als plaatsvervangend lid van de WMO-raad. A. Hazelhoff stelt zich voor en vertelt kort over haar
achtergrond, ze is o.a. gastouder, heeft ervaring met WWB en zit inmiddels 8 jaar als lid in de
cliëntenraad WWB. Zo lang de vacature in de WMO-raad niet is vervuld zal zij, naast J. Woudstra
de cliëntenraad WWB in de WMO-raad vertegenwoordigen, als de vacature is vervuld is zij als
vervanger voor de cliëntenraad WWB beschikbaar.
 Voor de cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken is de heer H. IJtsma benoemd als lid van de
WMO-raad. H. IJtsma stelt zich voor en vertelt kort over zijn achtergrond, hij is onder andere
werkzaam geweest als ergotherapeut met verschillende groepen. Verder houdt hij zich bezig met
loopbaanbegeleiding in re-integratietrajecten.
3. 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.

A.s. donderdag 26 mei is er een raadsvergadering, hier komen ter vaststelling o.a. aan de
orde: de visienota Versterking Sociaal Domein en de nota Vrijwilligersbeleid.
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9 juni is er een commissievergadering, hier staat onder ander ‘Kans voor de Veenkoloniën’
op de agenda. (toevoeging achteraf: dit gaat niet door ‘Kans voor de Veenkoloniën’ is
verplaatst en wordt na de zomervakantie behandeld)

16 juni is er een interactieve bijeenkomst gemeenteraad/Sociaal Team (zie ook punt 4)

21 juni is er een bijeenkomst van ‘Kans voor de Veenkoloniën’ m.b.t. armoede en
laaggeletterdheid. De WMO-raad krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

De gemeenschappelijke regeling en prestatieovereenkomst Werkplein Drentsche Aa
(WPDA) wordt op 23 juni ter vaststelling behandeld in de raadsvergadering, eerst was
gecommuniceerd dat dit in mei zou zijn.
b) Stand van zaken Ouderenzorg m.b.t. het advies van de WMO-raad d.d. 22 oktober 2015 over het
zorgmodel SamenOud.
De gemeente is in gesprek met een aantal organisaties om –te beoordelen in hoeverre aan een
dergelijke werkwijze uitvoering kan worden gegeven. Op 31 mei staat een eerste verkennende
bijeenkomst gepland. Hiervoor zijn alle huisartsen en diverse groeperingen die in het gebied
werkzaam zijn uitgenodigd. In dit zorgmodel is het de bedoeling dat de koppeling via de
huisartsen gaat. Dus belangrijk is de medewerking van de huisartsen.
Ook wordt gekeken of dit onder ‘Kans voor de Veenkoloniën’ kan vallen. P. Flap zal in de
volgende vergadering een terugkoppeling geven.
c) Punten van de projectleider:

Naar aanleiding van de mail van de WMO-raad met suggesties voor externe begeleiding
voor een bijeenkomst WMO-raad samen met gemeente over opzet/begeleiding van WMOraad naar Adviesraad Sociaal Domein zal P. Flap volgende week met een reactie komen.

De vraag van de WMO-raad in de brief aan het college m.b.t. uitbreiding van de
gemeentelijke publicatieruimte zal binnenkort worden behandeld.

Aa en Hunze was landelijk in het nieuws door de uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep over Huishoudelijke Hulp Wmo. De uitspraak houdt in dat een algemene voorziening
is toegestaan, maar de vorm waarin het in de verordening is gezet in Aa en Hunze is niet
conform de wet. Dit moet aangepast worden. Deze uitspraak is niet alleen voor Aa en Hunze
van belang, maar houdt voor veel gemeenten in dat ze zaken moeten aanpassen. Dit
onderwerp wordt verder uitgebreid besproken.
d) Vragen aan de projectleider:
 K. Heeres: er is om dit moment veel te lezen over WMO-budgetten, hoe is de stand van
zaken in Aa en Hunze?
 H. IJtsma: bij de invoering van de decentralisaties werd gedacht dat er een tekort zou komen
bij gemeenten, nu blijkt dat gemeenten overhouden, wordt dit inzichtelijk gemaakt?
P. Flap: vorig jaar hadden we te maken met overgangsrecht en er zijn kortingen
doorgevoerd. Verder blijkt het dat mensen niet alles inzetten en door eigen bijdrage CAK de
zaken soms liever zelf organiseren. Verder blijkt als er landelijk zaken naar gemeenten
overgaan, dat er vaak minder overgaat dan dat de verwachting is. Maar de gemeente moet
zich wel op de verwachtingen richten. We zullen gaan kijken hoe we hiermee omgaan, maar
moeten ook opletten want er kunnen ook nog onverwachte kosten komen. Binnenkort gaan
de gegevens naar de gemeenteraad.
 J. Veen: n.a.v. de vragenlijst/enquête m.b.t. ervaringen met de Wmo, die in Aa en Hunze is
rondgestuurd, de vraag of dit relatie heeft met de lijst van A. Makkinga m.b.t. kwaliteit van
leven. Hier scoorde Aa en Hunze beneden het gemiddelde, behalve bij het item ‘als ik hulp
nodig heb’.
P. Flap: dit heeft geen relatie met elkaar, als het een goede afspiegeling is zouden deze
gegevens ook in onze eigen vragenlijst/enquête naar voren moeten komen. De verwachte
uitkomst is in juni/juli, P. Flap zal een terugkoppeling aan de WMO-raad geven.
 J. Meursing: hoe is de stand van zaken m.b.t. doelgroepenvervoer, dit duurt lang, staat wel
bepaalde tijdsdruk op.
P. Flap: dit is inderdaad een langlopend traject, in 2018 moet het ingaan. De aanbesteding is
volgend jaar. In NMD-verband wordt het doelgroepenvervoer ook besproken. Er zijn diverse
discussies, als er een tussenrapportage is, zal dit met de WMO--raad worden gedeeld.
J. Meursing neemt vandaag afscheid als lid van de WMO-raad, maar blijft wel betrokken bij
de werkgroep, als belanghebbende en kritisch toehoorder.
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4. Informatie/Toelichting van het Sociaal Team.
Grieta van Ittersum, teamleider Sociaal Team is aanwezig om toelichting te geven, de voorzitter geeft
haar het woord. Ze geeft aan dat ze de vragen van de WMO-raad heeft bestudeerd, ze reikt ook de
evaluatie Sociaal Team 2015 uit. Ze zal dit toelichten, hiermee worden dan ook de meeste vragen
beantwoord.
G. van Ittersum: vanaf 1-1-2015 zijn we begonnen als Sociaal Team, al werkende weg zijn er veel
ontwikkelingen geweest. A.s. donderdag komt de visienota Sociaal Domein ter vaststelling in de
gemeenteraad. De uitvoering is op basis van de visienota, maar we moeten anticiperen op de
veranderingen die in de praktijk plaatsvinden. Er komen veel vragen binnen over diverse zaken, zoals
opvoeding, financiën, echtscheiding, ggz problematiek, statushouders, maar ook crisiszaken.
Het is nodig om ons goed voor te bereiden op de veranderingen die komen. Dit is van invloed op de
formatie en samenwerking met andere organisaties. Eind vorig jaar vond een splitsing plaats in 2
teams: Annen-Gieten en Rolde-Hunze, met deze teams zullen we de gebieden bedienen. Ook zal het
CJG geïntegreerd worden in de teams, zodat bewoners er met al hun vragen terecht kunnen. Vanuit
het Sociaal Team krijgen mensen 1 contactpersoon, deze persoon kan zo nodig andere organisaties
erbij betrekken. In het Sociaal Team zitten mensen van MEE, Impuls, Wmo, CJG en vanuit jeugd
werken netwerkorganisaties mee. Naast het Sociale Team zal er nog een klein (specialisten)team
zijn, hierin zitten o.a. specialisten veiligheid en opvoeden. Het is de bedoeling om vanuit de gebieden
te werken, daarbij zijn we ook bezig om te kijken hoe het Sociaal Team zich het beste kan
positioneren, hoe zijn we zichtbaar. Dit zullen we doen in overleg met de belangenverenigingen in het
gebied. Er werd gevraagd om een smoelenboek, maar we willen als team gezien worden, de
frontoffice gaat via de telefoniste.
Op 16 juni is er een interactieve bijeenkomst van het Sociaal Team met de gemeenteraad, G. van
Ittersum nodigt de WMO-raad uit om hierbij ook aanwezig te zijn.
Aanvullende vragen:
 J. Veen: het wordt niet als prettig ervaren dat bv. scholen geen vaste persoon hebben waar men
terecht kan. Daarnaast is op het schoolmaatschappelijk werk gekort, waardoor soms problemen
ontstaan.
G. van Ittersum geeft aan dat dit nog niet helemaal goed is gepositioneerd, maar dat straks vanuit
het sociaal team een bezoek zal worden gebracht aan de scholen.
 H. v.d. Maas: vroeger wist je wie je moest hebben, maar nu moet men naar het Sociaal Team,
daardoor is het abstracter. Daarnaast geeft ze aan dat ze het onduidelijk vindt hoe 2 teams in 3
gebieden gaan werken.
G. van Ittersum: als het team vanuit de gebieden gaat werken willen en zullen we meer een
gezicht krijgen.
 M. Ceelen: de PR/communicatie naar buiten toe gaat te langzaam, ze ziet o.a. wel flyers, maar bij
velen is het Sociaal Team niet bekend.
G. van Ittersum, in de Schakel is nu een campagne gestart met info en casussen over Sociaal
Team / CJG, maar het is vooral ook de bedoeling om actief vanuit de gebieden te gaan werken.
 H. IJtsma: is er ook gekeken of social media nog iets kan toevoegen?
Ja, het CJG heeft een facebookpagina: https://www.facebook.com/jeugdengezin voor het Sociaal
Team wordt nog onderzocht of en hoe we dit via Social Media onder de aandacht kunnen
brengen.
 H. v.d. Maas: op 7 juni is er een ontmoetingsbijeenkomst voor (vrijwilligers)organisaties, namens
Humanitas geeft H. v.d. Maas aan dat ze graag afspraken zou maken, welke zaken door het
sociaal team worden opgepakt en welke zaken er bij de (vrijwilligers)organisatie zullen worden
neergelegd, want hierover is veel onduidelijkheid.
G. van Ittersum: het is de bedoeling om vooral met elkaar in gesprek te gaan over, en hoe we met
elkaar zullen gaan samenwerken, dus dan komen deze zaken zeker aan bod.
 J. Veen: voor bepaalde zaken is het goed om preventief te werken, hoe ervaart het Sociaal Team
dit?
G. van Ittersum: we zien nu dat veel mensen geen ruimte hebben om buiten de casussen nog
andere zaken, bv. m.b.t. preventie te kunnen doen. Daarom zal er uitgebreid moeten worden om
hiervoor mensen te kunnen inzetten, ook wordt dit meegenomen in het (veranderende)
functieprofiel.
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J. Veen: wat zijn de ervaringen met Veilig Thuis? Hier is een lange wachtlijst, dit is zorgelijk.
G. van Ittersum, in Aa en Hunze is er een nauwe en goede samenwerking met de politie. Meestal
zijn zaken al bekend voordat ze via Veilig Thuis binnen komen. De gemeente is in overleg met
Veilig Thuis Drenthe(VTD) om goede afspraken te maken, maar VTD is een provinciale
organisatie, daarom wil men graag op provinciaal niveau afspraken maken, dit kost veel tijd.
M. Ceelen: als ik in de buurt iets zie wat ik wil melden, wie moet ik dan hebben?
G. van Ittersum: uiteindelijk kan dit via de gebiedsteams, nu eerst nog via de frontoffice. We zien
nu dat mensen vooral via mail en telefoon meldingen doen, ook het aanmeldformulier op de
website wordt veel gebruikt. N.a.v. een melding gaat iemand van het Sociaal Team vaak op
bezoek. Maar ook belangrijk is om seintjes vanuit de gebieden via het sociaal werk te krijgen.
J. Woudstra: wordt er wel op gelet dat men niet op elkaars stoel gaat zitten?
G. van Ittersum: het Sociaal Team en Impuls zullen samenwerken, er wordt alleen opgeschaald
naar het Sociaal Team als het nodig is.
M. Ceelen vraagt om toelichting van het lijstje die is toegestuurd m.b.t. voorlopig overzicht
ingediende aanvragen voor het mantelzorgbudget 2016. Zij vind diverse zaken niet passen onder
het mantelzorgcompliment.
G. van Ittersum geeft aan dat dit een summier overzicht is, maar dat deze zaken inmiddels zijn
verstrekt. Ook hier is een veranderende manier van werken van invloed.

5. Verslag vergadering WMO-raad van 25 april 2016.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de
notuliste.
6. Informatie vanuit de clusters en uit het DB.
Vanuit het DB:
De voorzitter geeft aan dat er gisteren 3 brieven zijn binnen gekomen, een met een algemene vraag
en 2 m.b.t. een casus. Dit zal in het eerstvolgende DB worden behandeld, zo nodig komt het DB hier
op terug.
Vanuit de cluster Zorg om Elkaar:
H. v.d. Maas: de cluster is bij elkaar geweest:
 we hebben o.a. bezoek gehad van sportcombi Gerard Booij. De sportcombi’s van de gemeente
willen ook ouderen meer in beweging krijgen, daarvoor worden diverse activiteiten georganiseerd.
Ze proberen via allerlei wegen de doelgroep te bereiken, dus ook via de cluster Zorg Om Elkaar.
Er is een boekje uitgebracht ‘Beweegaanbod voor senioren’, deze wordt in de vergadering
uitgedeeld. Dit boekje is wellicht niet compleet, het verzoek is om aanvullingen door te geven,
zodat dit bij een volgende druk kan worden meegenomen.
 Op 12 mei hebben H. v.d. Maas en H. Hadderingh de commissievergadering bezocht. Hier werd
door Tinten het model ‘Rekenkamerproof’ gepresenteerd.
7. Ingekomen stukken en mededelingen:
a. een brief van het College van B&W van de gemeente Aa en Hunze d.d. 18 april 2016,
houdende het verzoek om uiterlijk 25 mei 2016 advies uit te brengen over, de Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente 2016, de Re-integratieverordening en de Verordening
Meedoenpremies. Zie ook agendapunt 9.
8. Uitgegane stukken:
a. een e-mail aan P. Flap, projectleider WMO gemeente Aa en Hunze d.d. 25 april 2016 houdende
het voorstel voor externe deskundigen t.b.v. bijeenkomst omvorming WMO-raad naar Adviesraad
Sociaal Domein. Zie ook agendapunt 3c.
b. een brief aan het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 9 mei 2016, houdende het verzoek tot
uitbreiding van de gemeentelijke publicatieruimte in het weekblad “De Schakel” ten behoeve van
onder meer de WMO-raad. Zie ook agendapunt 3c.
9. Beraadslaging/advisering over de Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente 2016, de
Re-integratieverordening en de Verordening Meedoenpremies.
In de vorige vergadering zijn de stukken toegelicht door T. Poelman van de gemeente. Iedereen heeft
de gelegenheid gehad om op- en aanmerkingen/aanvullingen aan de secretaris te mailen. Hij heeft
een conceptadvies opgesteld. H. IJtsma geeft aan dat het lijkt dat de bewegingsruimte van de
gemeente heel beperkt is. De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad het geval is, veel zaken zijn
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wettelijk vastgelegd, alleen in de uitvoering heeft de gemeente nog wat speelruimte. J. Woudstra
voegt toe dat de ervaring is dat de minimale ruimte die er is, in Aa en Hunze goed wordt ingezet.
Het (concept)advies wordt goedgekeurd en wordt verstuurd aan het college.
10. PR c.q. profilering WMO-raad.
Er zijn nog geen ontwikkelingen waargenomen m.b.t. publicatie in de Schakel. Dit punt wordt de
volgende vergadering weer geagendeerd.
11. Van WMO-raad naar Adviesraad Sociaal Domein (Nadere koersbepaling WMO-raad)
De secretaris heeft via de mail aan P. Flap de suggestie van de WMO-raad doorgegeven.
P. Flap heeft onder 3c aangeven dat hij hierover volgende week bericht geeft.
12. Vacature: cluster Participatiewet /Cliëntenraden Wet Werk en Bijstand.
Er wordt een voordracht van de cliëntenraad WWB/WSW afgewacht, mogelijk zetten ze een oproep
voor extra leden in De Schakel.
13. Rondvraag.
 J. Veen: er is een mail rondgestuurd van A. Makkinga m.b.t. netwerkbijeenkomst op 15 juni (’s
avonds) voor leden Raden Sociaal Domein mbt Jeugdzorg, Participatiewet, Beschermd
Wonen/Ggz. J. Veen heeft belangstelling om hiernaar toe te gaan, afhankelijk van de plaats waar
het wordt gehouden. J. Bos zal bij A. Makkinga informeren.
 H. IJtsma: is er een digitaal archief? I. Wilkens: er zijn er veel zaken digitaal beschikbaar, vanaf
april 2015 staan de verslagen en adviezen op de website. Andere zaken kunnen via I. Wilkens
worden opgevraagd.
14. Afscheid Jan Meursing.
De voorzitter bedankt Jan Meursing met een korte toespraak en een bloemetje voor zijn inzet voor en
betrokkenheid bij de Wmo-raad, ook als ervaringsdeskundig had hij een belangrijke rol.
Jan Meursing bedankt iedereen voor de samenwerking en wenst de WMO-raad en vooral ook zijn
opvolger Hilco IJtsma veel succes. Hij hoopt in de toekomst nog veel te lezen over/van de WMO-raad
/ adviesraad.
15. Sluiting.
De voorzitter sluit om 11.35 uur de vergadering.
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