Verslag van de vergadering van de WMO-raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op
maandag 27 juni 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. H. IJtsma
Dhr. J. Wester

Jeugd

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

Participatiewet/cliëntenraad Wet Werk en Bijstand

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 2)

Afwezig met kennisgeving:

Mw. A. Hazelhoff (cluster Participatiewet)
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. 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.

In verband met de aankomende vakantieperiode zijn er op dit moment geen zaken.
b) Stand van zaken Ouderenzorg m.b.t. het advies van de WMO-raad d.d. 22 oktober 2015 over het
zorgmodel Samen Oud.

P. Flap: er is bijeenkomst geweest met huisartsen, vrijwilligersorganisaties en
thuiszorgorganisaties om te kijken of er draagvlak is om een systematiek zoals ‘Samen Oud’
van de grond te krijgen. Er kwamen goede en kritische reacties. Iemand van de Tinten
Welzijnsgroep zal een inventarisatie houden waarna vervolgens wordt gekeken of en hoe
we dit zullen oppakken. M. Ceelen: is alleen ‘Samen Oud’ besproken of ook andere
modellen?
P. Flap: er wordt gekeken naar meerdere modellen en welke het beste bij Aa en Hunze zal
passen. K. Groen: wordt er ook aansluiting gezocht bij ‘Kans voor de Veenkoloniën’?
P. Flap: het wordt vanuit de gemeente geïnitieerd, maar als er mogelijkheden zijn zal er
worden samengewerkt.
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Schorsing vergadering:
Wethouder Harry Dijkstra onderbreekt de vergadering. Hij vraagt even de aandacht omdat het
deze zomer 10 jaar geleden is dat de WMO-raad is ingesteld. Het convenant is op 20 juli 2006
ondertekend. Hij memoreert aan de afgelopen 10 jaar en bedankt de leden van de WMO-raad
voor de inzet en prettige samenwerking en overhandigt als dank een speciale taart. Vervolgens
wordt er een groepsfoto gemaakt.

Einde schorsing, hervatting vergadering.
De voorzitter bedankt de wethouder, de wethouder verlaat de vergadering, vervolgens wordt
vergadering wordt hervat.
Vervolge agendapunt 2
c) Punten van de projectleider:

N.a.v. de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep m.b.t. huishoudelijke hulp in Aa en
Hunze is de gemeente aan het inventariseren wat dit betekent voor de gemeente. Het
uitgangspunt is om het beleid niet te wijzigen en de algemene voorziening in stand te
houden. Dit zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het houdt een reparatie van
regelgeving in. (overheveling tekst van beleidsregels naar verordening). Omdat het nodig is
om dit zo snel mogelijk te regelen vraagt P. Flap of de WMO-raad de stukken ter advisering
wil (in de vakantie) of akkoord kan gaan om de stukken ter kennisname te ontvangen. Er
wordt kort afgestemd, de voorzitter geeft aan dat de WMO-raad akkoord gaat om de stukken
ter kennisname te ontvangen.

M.b.t. inkoop Jeugdzorg en Wmo, zit de gemeente nu in de afrondende fase t.a.v. het
opstellen van de aanbestedingsstukken. De inkoop wordt resultaatgericht, er wordt niet meer
van producten uitgegaan, maar van het resultaat wat geboekt moet worden. In de volgende
vergadering zal meer info worden gegeven hoe dit in de 5 (NMD)gemeenten wordt ingezet
- J. Woudstra vraagt of er klantenpanels met gebruikers zijn t.b.v. opzetten systeem.
P. Flap geeft aan dat er kwaliteitseisen worden gesteld aan aanbieders, ook
klanttevredenheid wordt hierin meegenomen, dus aanbieders moeten dit zelf
organiseren. De gemeente heeft haar eigen klanttevredenheidsonderzoek.
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J. Veen vraagt of de gemeente bepaalt wat er beste bij de cliënt past. P. Flap: nee de
gemeente bepaalt samen met de cliënt(in keukentafelgesprek) wat het resultaat moet
worden en vervolgens wordt gekeken wat welke aanbieder daarbij het beste past..
J. Woudstra: is er een bezwaar- en beroepsprocedure? P. Flap: dit kan via de normale
bezwaarprocedure van de gemeente via de bezwaarschriftencommissie.
J. Wester, er is een bijeenkomst met aanbieders geweest, er zijn veel regels m.b.t.
kwaliteitseisen, wie voldoet daar aan? J. Wester heeft wel zorgen over de vele regels
enz. J. Veen onderschrijft dit, maar vindt het ook belangrijk dat er eisen worden gesteld.
P. Flap geeft aan dat de tarieven zijn vastgesteld in overleg (met een afspiegeling) van
de zorgaanbieders. Er is hier draagvlak voor, en voor die tarieven moeten de aanbieders
het resultaat leveren.

d) Vragen aan de projectleider:

J. Wester, er is een half miljoen extra overgehouden, in de raadsvergadering wordt dit
vooralsnog toegevoegd aan de reserve voor het sociaal domein. Echter hij zou graag zien
dat dit bedrag geoormerkt wordt. P. Flap geeft aan dat de financieringsregelingen m.b.t. zorg
open einde regelingen zijn, dus als er meer geld nodig is dan begroot in het budget van het
sociaal domein, dan moet de gemeente dit bijpassen.
 H. van de Maas: in het nieuws was de problematiek m.b.t. financiering kinderen boven de 18
jaar, hoe is dit in Aa en Hunze? P. Flap door de inkoop van jeugdzorg en Wmo te integreren
is er een goede en soepele overgang, zodat hier geen problemen ontstaan.
 M. Muntjewerff is benaderd door iemand van een seniorenvereniging, deze werd van kastje
naar de muur gestuurd, de samenwerking tussen Sociaal Team en de woningstichting liet te
wensen over. De individuele kwestie is nu opgelost, maar kan deze samenwerking verbeterd
worden? P. Flap geeft aan dat er wel overleg is, maar soms zijn mensen het niet eens met
het antwoord. Dan blijven ze mogelijk diverse mensen/organisaties benaderen. Maar dat
houdt niet direct in dat de samenwerking niet goed is.
 J. Woudstra, hoe worden mensen die beschut werk doen doorverwezen naar het Sociaal
Team? P. Flap: mensen die voor beschut werk in aanmerking komen hebben een
contactpersoon, deze is ook bekend bij het Sociaal Team.
 H. IJtsma: ik heb begrepen dat er landelijk op dit moment 15 plaatsen beschut werk zijn.
Hoeveel zijn dat er in Aa en Hunze? P. Flap: de gemeente werkt m.b.t. beschut
werk/afspraakbanen samen met Werkplein Drentse Aa (WPDA). Het aantal plekken in Aa en
Hunze is hem zo niet bekend, maar hij zal hier de volgende vergadering op terug komen.
 De voorzitter vraagt of de Wmo-raad de komende (zomervakantie)tijd nog zaken kan
verwachten waarop geadviseerd moet worden. P. Flap verwacht in de vakantie geen zaken,
behalve m.b.t. regeling Huishoudelijke Hulp, waarop de WMO-raad heeft aangegeven
akkoord te gaan met stukken ter kennisname.
3. Verslag vergadering WMO-raad van 23 mei 2016.
 K. Groen stond zowel bij aanwezig als afwezig, hij was afwezig, dit zal worden aangepast.
 J. Veen: bij punt 3d staat vermeld: hier scoorde Aa en Hunze gemiddeld hoog enz., dit moet zijn:
hier scoorde Aa en Hunze beneden het gemiddelde, behalve bij het item ‘als ik hulp nodig heb’.
De tekst zal worden aangepast.
 K. Groen: n.a.v. punt 4: is er ook gesproken over de (toekomstige) locatie van het Sociaal Team?
De voorzitter zegt dat G. van Ittersum heeft aangegeven dat dit nog niet bekend is, maar dat het
wordt meegenomen in de ontwikkelingen.
 M. Ceelen: n.a.v. punt 4, laatste bullit: ik heb binnenkort een afspraak met G. van Ittersum n.a.v.
lijstje mantelzorgcomplimenten.
Verder wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.
4. Informatie vanuit de clusters en uit het DB.
Vanuit het DB:
De voorzitter zegt dat C. Hofmeijer heeft aangegeven dat ze noodzakelijkerwijs moet stoppen met
haar werkzaamheden voor de WMO-raad i.v.m. privéomstandigheden. Daarom ontstaat er een
vacature bij cluster Zorg Om Elkaar, de cluster wil zich eerst intern beraden of ze het noodzakelijk
vinden om deze vacature nu op te vullen. Het bericht van de cluster hierover wordt afgewacht. De
WMO-raad wenst C. Hofmeijer veel sterkte, in overleg met haar zal worden gekeken hoe en wanneer
afscheid wordt genomen.
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Vanuit de cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken.
 De cluster heeft inmiddels in de nieuwe samenstelling overleg gehad.
 Vanuit de cluster is een brief gestuurd aan verenigingen van dorpsbelangen en kerkenraden. Er
zijn helaas weinig reacties gekomen, dat is toch teleurstellend
 K. Groen, J. Wester en H. Hadderingh(cluster Zorg Om Elkaar) zijn naar de
gemeenteraadsvergadering geweest m.b.t. evaluatie Sociaal Team, niet veel nieuws gehoord.
Aangegeven is dat er een vervolg komt.
 J. Wester is naar een bijeenkomst van Ieder(in) geweest m.b.t. gebruik Sociaal Media.
 J. Wester is als begeleider van een zorgboer mee geweest naar de bijeenkomst m.b.t. inkoop
voor zorgaanbieders van de NMD gemeenten.
Vanuit de cluster Zorg Om Elkaar
 De cluster heeft regelmatig overleg.
 M. Ceelen en H. v.d. Maas zijn op 7 juni naar een bijeenkomst m.b.t. evaluatie Sociaal Team voor
vrijwilligersorganisaties geweest. Ze hadden verwacht dat vooral de samenwerking en afspraken
daarover tussen Sociaal Team en vrijwilligersorganisaties aan de orde zou komen, dit was helaas
niet het geval, maar is wel nodig. Afgesproken wordt dat de voortgang na de vakantie weer aan
de orde komt, zo nodig kan de WMO-raad hiervoor ook actie ondernemen.
 H. v.d. Maas heeft namens Humanitas overleg gehad met Promens Care m.b.t. indicaties en inzet
vrijwilligersorganisaties.
 M. Ceelen heeft binnenkort overleg met de nieuwe teamleider van Impuls m.b.t. mantelzorg.
 M. Ceelen stelt voor om i.v.m. het 10 jarig bestaan van de WMO-raad weer een etentje te
organiseren, zo mogelijk in combinatie met een werkbezoek. Afgesproken wordt dat de cluster
Zorg Om Elkaar na de vakantie iets zal organiseren.
Vanuit de cluster Jeugd
 J. Veen is naar een bijeenkomst ‘Taalkans voor de Veenkoloniën’ geweest m.b.t.
laaggeletterdheid. Dit was de bespreking van het eindrapport. Aa en Hunze is gemeente met het
laagste gehalte laaggeletterden. Laaggeletterdheid is nog steeds een taboe. Goed dat mensen
voelsprieten hebben om het bespreekbaar te maken. Ontwikkeling ambassadeurs is een goede
zaak.
5. Ingekomen stukken en mededelingen:
a) een brief d.d. 22 mei 2016 aan de voorzitter van de WMO-raad, m.b.t. een vraag over het
verlenen van spreekrecht aan de publieke tribune. Zie agendapunt 8.
b) een brief d.d. 22 mei 2016 aan de voorzitter van de WMO-raad, m.b.t. de vraag over het in
aanmerking komen voor een vergoeding voor een rolstoel met hoofdsteun. De persoon is
hiervoor verwezen naar het Sociaal Team
c) een e-mail aan de WMO-raad met de vraag om een passende dagbesteding totdat een passende
werkplek in het kader van beschut werk is gecreëerd. De persoon is hiervoor verwezen naar
Sociaal Team
6. Uitgegane stukken:
a) een brief aan het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 23 mei 2016 m.b.t. het antwoord
van de WMO-raad op het verzoek advies uit te brengen over, de Afstemmings-verordening
Participatiewet gemeente 2016, de Re-integratieverordening en de Verordening
Meedoenpremies. V.k.a.
7. PR c.q. profilering WMO-raad.
A.s. woensdag in zal er een stukje in de Schakel worden geplaatst over het 10 jarig bestaan van de
WMO-raad. Verder zou J. Wester het fijn vinden als er iemand bij hem aan kan sluiten voor het
schrijven van de stukjes. Afgesproken wordt dat K. Heeres dit zal gaan doen. Voor J. Wester en K.
Heeres wordt er een overleg gepland met een medewerker van het team Communicatie van de
gemeente die wat handvaten kan geven voor het schrijven van goede, leesbare stukjes. De cluster
Wet Werk en Bijstand/Participatiewet moet zich nog voorstellen in de Schakel, afgesproken wordt dat
J. Woudstra hiervoor informatie aanlevert.
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8. Het verlenen van spreekrecht aan de publieke tribune?
De voorzitter geeft aan dat het DB zich hierover heeft beraden. De vraag is, wie bepaalt dit. In het
convenant wordt niet over spreekrecht gesproken. Ook belangrijk is wat de gemeente hiervan vindt.
De voorzitter geeft aan dat het DB in principe van mening is dat de vertegenwoordiging namens de
inwoners in de clusters is. Dus als iemand een probleem aan de orde wil stellen kan dit altijd via het
betreffende clusters. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor inwoners om in te spreken in
commissievergaderingen van de gemeente. Afgesproken wordt om nu nog geen definitief standpunt
in te nemen maar om dit punt over 2 weken te bespreken in de themabijeenkomst.
9. Rooster van aftreden.
Per 1 augustus 2016 zijn aftredend: J. Bos, L. Zweep, K. Groen, J. Woudstra, M. Ceelen en R.
Meinders. Ze zijn allen bereid om hun werk voor de WMO-raad voort te zetten. Iedereen wordt
herbenoemd per 1 augustus 2016 voor een periode van 3 jaar.
10. Themabijeenkomst van WMO-raad naar Adviesraad Sociaal Domein (nadere koersbepaling
WMO-raad) op maandag 11 juli 2016 (9.00 tot 12.30 uur).
M. Ceelen heeft zich afgemeld, R. Meinders geeft aan dat zijn deelname nog onzeker is.
Over het programma is overleg geweest met A. Makkinga, delegatie DB, P. Flap en I. Wilkens.
Het programma wordt z.s.m. aan iedereen gemaild.
11. Vacature: cluster Participatiewet /Cliëntenraden Wet Werk en Bijstand.
Wordt t.z.t. vervuld, de WMO-raad wacht actie van de cliëntenraad af.
12. Rondvraag.
 J. Woudstra, verzoek om aandacht te geven over digitale in-box van ‘Mijn Overheid’. Er wordt
vanuit gegaan dat iedereen met z’n DigiD inlogt, maar het blijkt dat dit voor sommige mensen een
brug te ver is. Daarom is er een telefoonnummer beschikbaar waar mensen aan kunnen geven
dat men de zaken weer per post wil krijgen. Goed om mensen hierover te informeren.
Afgesproken wordt dat J. Woudstra de info kan aanleveren bij de redactieraad, samen met stukje
info over de cluster.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit om 11.40 uur de vergadering.
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