Verslag van de vergadering van de WMO-raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op
maandag 26 september 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
Dhr. R. Meinders
Mw. M. Muntjewerff

Ambtelijk Secretaris

Mw. I. Wilkens

Namens gemeente:

Mw. M. van Leeuwen (t/m punt 2)
Mw. M. ten Nijenhuis (GGD) (punt 2c)
Mw. A. Hak (bij punt 2d)

Afwezig met kennisgeving:

Mw. A. Hazelhoff (cluster Participatiewet)
Mw. H. v.d. Maas (cluster Zorg Om Elkaar)

1. Opening en vaststellen van de agenda.
In verband met afwezigheid van P. Flap zal M. van Leeuwen ook agendapunten 2a en b toelichten.
Agendapunt 2d wordt eerst behandeld. Onder punt 5, Ingekomen stukken wordt toegevoegd:
Verordening WMO met adviesnota gemeenteraad.
2. 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 en informatie van de projectleider.
De voorzitter geeft het woord aan M. van Leeuwen.
 De Wmo-verordening(aanpassing n.a.v. uitspraak CRvB) is ter informatie aan de leden van de
WMO-raad gestuurd, deze komt a.s. donderdag 29 september in de gemeenteraad, verder
staan er geen zaken gepland voor raads- of commissievergaderingen.
 Er komt een bijeenkomst publiek vervoer: Congres Anders Bereikbaar op 13 oktober in
Groningen, de uitnodiging is inmiddels toegestuurd aan de leden van de WMO-raad.
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 Ontwikkelingen inkoop Wmo en Jeugd in NMD verband. Er is een bijeenkomst voor
zorgaanbieders geweest. 212 zorgaanbieders hebben zich ingeschreven. De gemeenten zijn
nu bezig met de beoordeling van de offertes. In de volgende vergadering wordt de stand van
zaken verder toegelicht.
 In de vorige vergadering van de WMO-raad is er een vraag gesteld over het aantal plekken
m.b.t. beschut werk. Voor beschut werk zijn er dit jaar 2 plekken gepland, er is 1 plek
gerealiseerd en er lopen 2 aanvragen.
b) Stand van zaken Ouderenzorg m.b.t. het advies van de WMO-raad d.d. 22 oktober 2015 over het
zorgmodel SamenOud.
M. van Leeuwen: er is in mei een bijeenkomst geweest over het project. Inmiddels zijn de
huisartsen bezocht. Drie huisartsen en misschien vijf zullen deelnemen aan het model
SamenOud, er wordt nu een plan gemaakt om het project voort te zetten, ook vrijwilligers worden
hierin betrokken. Er wordt gevraagd hoe de huisartsen over de gemeente verspreid zijn, dit is niet
precies bekend bij M. van Leeuwen.
c) Toelichting op het concept Gezondheidsbeleid Aa en Hunze en informatie over laaggeletterdheidtaalhuis door mw. M. van Leeuwen en mw. M. ten Nijenhuis (GGD)
De voorzitter geeft het woord aan M. van Leeuwen en M. ten Nijenhuis
 Laaggeletterdheid-Taalhuis
M. van Leeuwen: ter informatie is een persbericht over de opening van het taalhuis gestuurd.
N.a.v. laaggeletterdheid is er inmiddels een taalinfrastructuur opgezet i.s.m. de bibliotheek,
Impuls, Drenthe College, Werkplein Drentsche Aa en Stichting Lezen en Schrijven. Het
taalhuis is opgezet in de bibliotheek in Gieten om meer mensen te bereiken in onze gemeente.
Iedere maandagmiddag is daar de taal-coördinator van het ROC (Miep Koops) aanwezig,
waar mensen terecht kunnen met vragen. Naast de taal-coördinator is de campagneleider van
de bibliotheek actief om bekendheid te geven aan het Taalhuis. Ook zal de campagneleider de
vraag stellen aan organisaties wat voor een bijdrage ze kunnen leveren aan het taalnetwerk.
Het doel is om elk jaar het aantal laag geletterden te verlagen door het bereik van het aantal
laaggeletterden per jaar te verdubbelen. Op dit moment bereiken we 50 mensen. In 2017
willen we 100 mensen bereiken etc. Deze mensen krijgen een taalaanbod op maat
aangeboden. We zullen hiervoor ook vrijwilligers inzetten die deze mensen gaan helpen om de
taal te leren.
Er wordt gevraagd of mensen de taal-coördinator ook op een ander tijdstip en mogelijk buiten
werktijden kan bereiken. M. van Leeuwen geeft aan dat er ook op andere momenten een
afspraak kan worden gemaakt, daarnaast worden er ook bezoeken gebracht aan o.a.
dorpshuizen.
 Toelichting op het concept Volksgezondheidsbeleid Aa en Hunze
M. van Leeuwen: de gemeente is wettelijk verplicht om elke 4 jaar een notitie volksgezondheid
te schrijven. Daarom is de gemeente nu bezig om nieuw beleid op te zetten voor
volksgezondheid, dit doet de gemeenten in samenwerking met de GGD. De notitie van 20172021 heeft als uitgangspunt positieve gezondheid volgens de definitie van Hubert.
Iedereen heeft het eerste concept gekregen, deze moet nog verder worden ontwikkeld. De
gemeente gaat graag in dialoog en ontvangt graag aanvullingen en ideeën. M. ten Nijenhuis
van de GGD geeft vervolgens een presentatie. Aanvullende gegevens kunnen worden
gevonden op: www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl
Aan de leden van de WMO-raad wordt gevraagd om input/aanvullingen/ideeën op dit concept
volksgezondheidsbeleid te mailen, bij voorkeur deze week (week 39), maar uiterlijk volgende
week (week 40). Als alle informatie verwerkt is zal het aangepaste conceptvolksgezondheidsbeleid met officiële adviesaanvraag aan de WMO-raad worden gestuurd.
e

d) Toelichting op de monitor Sociaal Domein 1 halfjaar 2016 door mw. A. Hak.
De voorzitter geeft het woord aan A. Hak.
De monitor is nog in ontwikkeling, sommige zaken worden nog niet gemeten, op termijn wordt dit
uitgebreid. Daarnaast moeten een aantal zaken nog beter worden geduid.
Gevraagd wordt of de gemeente zijn eigen vlees keurt/het klanttevredenheidsonderzoek zelf heeft
gedaan? A. Hak: nee, dit is gedaan door CMO Stamm.
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Naar aanleiding van de diverse opmerkingen en vragen m.b.t. de monitor:
 De respons is goed en vergelijkbaar met de omliggende gemeenten
 Conclusie is t.o.v. vorig jaar niet veel veranderd, als je kijkt naar het totaal budget dan lopen
we in de pas. We zien wel verschillen met jeugd, daar liggen kosten hoger.
 Dit jaar wordt de financiering van jeugd nog op voorschotbasis gedaan, volgend jaar wordt dit
anders i.v.m. resultaatgericht werken. Uitgangspunt is continuïteit van zorg.
 Betere communicatie met burgers is nodig, tip om aan te geven hoe we dit gaan doen.
 Naar aanleiding van diverse opmerkingen zullen nog een aantal aanpassingen worden gedaan
en/of zaken zullen beter geduid worden.
3. Verslag vergadering WMO-raad van 27 juni 2016.
 N.a.v. punt 3, M. Ceelen heeft nog geen afspraak gehad met G. van Ittersum m.b.t.
mantelzorgcomplimenten, maar heeft afgelopen maandag hierover met de wethouder gesproken.
 N.a.v. punt 4, afgesproken wordt dat WMO-raad zal gaan eten om elkaar beter te leren kennen.
M. Ceelen komt met een aantal data-voorstellen en organiseert dit verder. Daarnaast zal de
WMO-raad naar buiten treden en zal er een vergadering van de WMO-raad op locatie
plaatsvinden, dit wordt nog uitgewerkt.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.
4. Informatie vanuit de clusters en uit het DB.
Vanuit het DB:
 De voorzitter geeft aan dat A. Hazelhoff heeft aangegeven dat ze i.v.m. werk per direct zal
stoppen als plv. lid van de WMO-raad en als lid van de cliëntenraad WWB/WSW. L. Stolker,
voorzitter cliëntenraad WWB/WSW heeft aangegeven dat de cliëntenraad zich op korte termijn
buigt over de opvolging.
 De voorzitter geeft aan dat de wethouder(s) in de novembervergadering zullen aanschuiven.
Daarom het verzoek aan alle clusters/leden om vragen voor de wethouder(s) zo mogelijk voor de
oktober vergadering(maar uiterlijk 1 november) naar de secretaris te mailen.
 Er is een mail binnengekomen van een mevrouw uit Groningen m.b.t. PGB moeder die in onze
gemeente woont. De mail is zowel bij de secretaris, de ambtelijk secretaris en de leden van de
cluster Gehandicapten/Langdurig zieken binnen gekomen. J. Wester heeft namens de cluster
gereageerd dat de WMO-raad niet voor individuele zaken is, maar hij heeft wel aangegeven waar
mogelijkheden zijn om hierbij hulp te vragen. Mevrouw heeft inmiddels gereageerd dat ze contact
op neemt met cliëntenorganisatie Per Saldo. De voorzitter geeft aan dat het goed is om 1 lijn af te
spreken m.b.t. reageren. Afgesproken wordt dat als er vragen bij de clusters binnen komen
men even afstemt over de beantwoording met de secretaris.
H. IJtsma geeft aan dat de WMO-raad ook een signalerende functie heeft. Daarom is het
verstandig om de brieven/klachten wel bij de ingekomen stukken op te nemen, als er structuur
wordt geconstateerd, dan is het nodig om dit te signaleren.
Cluster Zorg om Elkaar.
 M. Ceelen en R. Meinders hebben een gesprek met wethouder Dijkstra en beleidsmedewerker
T. Poelman gehad over het mantelzorgcompliment. Uitgelegd is dat zoals het nu gaat het budget
niet volledig wordt besteed, daarom wil de gemeente actie ondernemen om het
mantelzorgcompliment aan te passen. Men heeft gevraagd of er suggesties waren. Het idee is nu
om dit jaar voor iedere mantelzorger € 100,- beschikbaar te stellen. M. Ceelen en R. Meinders
hebben aangegeven dat ze dit een goede zaak vinden, verder heeft M. Ceelen nog informatie en
ideeën gegeven.
 K. Heeres vraagt hoe een procedure verloopt voor een mantelzorger. M. Ceelen geeft aan dat als
een mantelzorger in aanmerking wil komen voor het mantelzorgcompliment, hij/zij dan als
mantelzorger moet worden geregistreerd. Het Sociaal Team pakt dit zoveel mogelijk op, maar
mensen kunnen ook zelf initiatief nemen en contact opnemen met het Centraal Punt
Mantelzorg(CPM) van Impuls, contactpersoon is Karin de Jonge. Daar vindt de registratie plaats.
5. Ingekomen stukken en mededelingen:
a) ter informatie een brief van het College van B&W van Aa en Hunze aan de leden van de
gemeenteraad Aa en Hunze d.d. 2 juni 2016, houdende voorstellen van door het College te
ondernemen stappen naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de
huishoudelijke hulp. Zie punt 2a.
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b) ter informatie de Wmo-verordening en adviesnota aan de gemeenteraad. Zie punt 2a.
c) Brief van dhr. Calf, deze brief is binnen gekomen bij M. Ceelen, zij handelt de brief in overleg met
het DB af.
6. Uitgegane stukken: Geen.
7. PR c.q. profilering WMO-raad.
J. Wester en K. Heeres maken een afspraak om stukje(s) informatie op te stellen.
8. Van WMO-raad naar Adviesraad Sociaal Domein
a) Conclusies, aanbevelingen, acties en voortgang bijeenkomst nadere koersbepaling WMO-raad
van 11 juli 2016.
 Afgesproken wordt dat iedere cluster dit bespreekt en aangeeft wat de cluster wil gaan doen.
Iedere cluster zal z’n ideeën delen met alle leden van de WMO-raad. In de eerstvolgende
vergadering van de WMO-raad zal dit worden besproken en afgestemd, vervolgens moet de
WMO-raad een voorstel aan de gemeente doen (inclusief spreekrecht) zodat de nieuwe
werkwijze kan worden geïmplementeerd in het aan te passen convenant.
 H. IJtsma en M. Ceelen zijn afgelopen maandag naar een bijeenkomst geweest m.b.t. wat
gaat er goed en wat kan er beter binnen het Sociaal Domein, dit was een verhelderende
bijeenkomst, er zijn veel verschillen bij de diverse raden. H. IJtsma heeft stukken gekregen
van de WMO-raad Assen, mogelijk kunnen we daar punten uit gebruiken. Hij zal afstemmen
of het akkoord om de stukken te verspreiden aan alle leden van de WMO-raad.
b) Voorstel DB:
Bekrachtiging afspraken en hoe uit te voeren, o.a. voorstel spreekrecht in de WMO-raad.
Het voorstel Spreekrecht in de WMO-raad wordt besproken:
Aangegeven wordt dat er een aantal tegenstrijdigheden in zitten, nl:
- 3 of 4 sprekers
- Max. 10 of 5 minuten
- Wel of niet geagendeerde onderwerpen
- Vragen 4 dagen van te voren voorleggen via de mail of prijs stellen digitaal beschikbaar
Het DB/secretaris zal het voorstel aanpassen.
Alle leden van de WMO-raad zijn het er mee eens dat er spreekrecht komt, het grootste gedeelte
van de leden van de WMO-raad is het er mee eens dat er regels voor komen. Echter J. Wester
benadrukt dat hij het veel te formeel vindt op deze manier.
9. Vacature: cluster Participatiewet/Cliëntenraden Wet Werk en Bijstand.
Zie punt 4.
10. Rondvraag.
M. Ceelen: heb al een paar keer gevraagd om het smoelenboek van het Sociaal Team, maar heb
deze nog steeds niet gekregen.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit om 12.10 uur de vergadering.

4

