Verslag van de vergadering van de WMO-raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag
24 oktober 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

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 (t/m punt 2)
Mw. R. van Hoegee (t/m punt 2)

Afwezig met kennisgeving:

Mw. L. Zweep (cluster Jeugd)

1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Vanavond worden alle leden van de WMO-raad om
18.30 uur verwacht bij JammRa in Rolde. 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. WMO-aangelegenheden.
In de commissievergadering van 17 november wordt behandeld de: blijverslening, de stukken
worden deze week ter kennisgeving toegezonden. Mensen kunnen in aanmerking komen voor de
blijverslening als men de woning levensloopbestendig wil maken. Vervolgens wordt de blijverslening
behandeld in de gemeenteraad van 22-12.
b) Stand van zaken Ouderenzorg m.b.t. het advies van de WMO-raad d.d. 22 oktober 2015 over het
zorgmodel SamenOud.
Op dit moment hebben 3 huisartsen belangstelling, met 2 huisartsen vindt nog overleg plaats. Naast
de methodiek SamenOud is er ook HZD (Huisartsen Zorg Drenthe). Beide systematieken kunnen
naast elkaar bestaan. De gemeente zal op basis van de inventarisatie een nadere afweging maken.
In de loop van de tijd zal duidelijk worden hoe het plan eruit komt te zien. Vooral huisartsen moeten
met de systematiek willen gaan werken, daarnaast wordt gekeken wat erbij aan kan sluiten. Een
volgende stap zal ook de financiering zijn.
c) Vragen aan de projectleider:
R. Meinders: een vraag n.a.v. de vorige vergadering o.a. over laaggeletterdheid. In het verleden is
aangegeven dat er ieder jaar een cursus voor laaggeletterden zou zijn, hoe is dit gegaan en hoe is
het nu?
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P. Flap geeft aan dat er diverse acties m.b.t. het onder de aandacht brengen van laaggeletterdheid
zijn geweest, o.a. de opening van het Taalhuis waarover in de vorige vergadering informatie is
gegeven. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren en wordt er ook nu en in de toekomst door het
Drenthe College taalcursussen gegeven voor laaggeletterden.
d) Punten van de projectleider
 De algemene voorziening schoonmaak is niet meegenomen in het inkooptraject. Wmo/Jeugd. Dit
wordt apart georganiseerd/aanbesteed. Er zijn op dit moment 8 aanbieders.
 De huishoudtoeslag blijft bestaan. De toeslag blijft € 10, - per uur.
 Bijdrage bij stapeling eigen bijdrage. Het college heeft besloten dat mensen die beneden de
inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm zitten bij een stapeling van de eigen bijdrage
kunnen worden gecompenseerd. Hierover is een brief aan de gemeenteraad gestuurd, deze zal
ook t.k. aan de Wmo-raad worden gestuurd.
 Er is een bijeenkomst Publiek Vervoer geweest in Groningen, hiervoor was ook de WMO-raad
uitgenodigd. Gemeenten kunnen reageren. Aa en Hunze is hierover nog in overleg met
gemeenten in de regio. In het voorjaar 2017 start de aanbesteding.
e) Toelichting/Presentatie door R. van Hoegee m.b.t. Resultaat gericht werken i.r.t. Inkoop Wmo/Jeugd
en de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp die per 1 januari 2017 zal gaan
gelden.
 In 2014 zijn de verordeningen Wmo en Jeugd opgesteld, de inkooptrajecten lopen per 1-1-2017
af. Ook is gekeken hoe we nu willen gaan werken, besloten is om resultaatgericht te werken en
er is besloten om beide verordeningen te integreren om zo te zorgen voor een betere
samenhang.
 De inkoop vindt plaats met de 5 NMD-gemeenten (Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Noordenveld
en Midden Drenthe)
 Voor jeugd blijven er bepaalde zaken in Drents verband geregeld zoals bv. pleegzorg, spoed voor
jeugd en crisis. Of in Noord Nederlands Verband bv. gesloten jeugdzorg (het poortje) of de
inkoop van gecertificeerde instellingen, die voeren in opdracht van de rechter voogdijregelingen
uit.
 De presentatie wordt toegelicht en besproken, deze zal aan alle leden worden gemaild.
Vragen over de inhoud van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
 J. Veen: er wordt gesproken over een maatwerkvoorziening en een individuele voorziening, wat
is het verschil?
R. van Hoegee: vanuit de jeugdwet wordt gesproken over een individuele voorziening, vanuit de
Wmo noemt men dit maatwerkvoorziening, maar is in principe hetzelfde.
3. Verslag vergadering WMO-raad van 26 september 2016.
 N.a.v. de actielijst geeft de voorzitter aan dat er inmiddels een vergaderschema voor 2017 is
opgesteld door de secretaris, deze zal worden verspreid en in november worden geagendeerd.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.
4. Informatie vanuit de clusters en uit het DB.
Cluster Zorg om Elkaar.
 Er is clusteroverleg geweest op 11 oktober m.b.t. nadere koersbepaling, dit wordt onder punt 10
behandeld.
 M. Ceelen heeft kennisgemaakt met Carin de Jonge, consulent mantelzorg. Zij voert proactief actie,
o.a. daardoor hebben zich er inmiddels al meer mensen als mantelzorger geregistreerd.
 M. Ceelen heeft diverse bijeenkomsten bezocht.
- 6 oktober een symposium van contactpunt mantelzorg, de tip was om vooral de gemeente ‘wakker’
te houden.
- 13 oktober een provinciale bijeenkomst over het mantelzorgcompliment, de tip was om vooral op te
letten dat het geld hieraan wordt besteed. J. Wester geeft aan dat het goed zou zijn om provinciaal
eenzelfde bedrag af te spreken, want in de ene gemeente wordt wat anders gegeven dan in de
andere gemeente. M. Ceelen geeft aan dat dit in het verleden ook provinciaal was afgestemd, maar
dat men in Drenthe een aantal jaren geleden heeft besloten dat iedere gemeente dit zelf regelt.
Cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken
 K. Groen heeft op 5 oktober samen met J. Meursing overleg met het platform vervoer gehad. De
conclusie was dat dit platform/werkgroep niet echt nog nodig/nuttig meer is. Daarom is besloten om
als werkgroep te stoppen. Mocht het nodig zijn kan de werkgroep weer worden opgeroepen.
 K. Groen is op 6 oktober samen met H. IJtsma naar de inspiratiebijeenkomst Burgerparticipatie van
Avi in Assen geweest en hebben een aantal workshops gedaan.
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 K. Groen is op 13 oktober samen met J. Meursing naar de bijeenkomst Publiek Vervoer in
Groningen geweest.
 K. Groen: er is een verzoek van het gehandicaptenplatform Noordenveld binnen gekomen om de
petitie m.b.t. beter OV in Groningen en Drenthe met eis over de kwaliteit van de toegankelijkheid te
ondertekenen. K. Groen geeft aan dat dit ook aansluit op het verdrag die door de VN is opgesteld,
het lijkt hem goed om de petitie te ondertekenen. Alle leden stemmen hiermee in. Besloten wordt om
als WMO-raad Aa en Hunze de petitie te ondersteunen, de secretaris zal hiervoor actie ondernemen.
5. Ingekomen stukken en mededelingen:
a) ter informatie een brief van de heer R.C. Calf te Rolde d.d. 26 september 2016 aan de WMO-raad
met als onderwerp “WMO-raad als postbode”. V.k.a.
b) Adviesaanvraag verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Zie punt 2 en 8.
c) Uitnodiging van wethouder H. Dijkstra voor een werkbezoek ‘Wedde dat het lukt’. Aangegeven wordt
dat er een informatief filmpje is te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=qvom32LlbWc
Afgesproken wordt dat R. Meinders, K. Groen en H. IJtsma mee zullen gaan op werkbezoek.
6. Uitgegane stukken: Geen.
7. Begroting 2017.
De penningmeester R. Meinders licht toe.
 In de begroting die bij de stukken zat stond nog kopje begroting 2016, dit moet zijn 2017 en wordt
aangepast.
 Het voorstel is om de vergoeding met € 10, - per maand te verhogen. O.a. omdat er steeds meer tijd
wordt gevraagd door o.a. cluster-overleggen, bezoek commissievergaderingen en andere
bijeenkomsten, daarnaast o.a. kosten printen omdat bijna alle info per mail komt.
 Voorgesteld wordt om het budget cursussen ook daadwerkelijk ieder jaar in te zetten voor
scholing/verdieping, dit meenemen in de jaarplanning van de WMO-raad.
Met bovenstaande punten gaat iedereen akkoord, de begroting wordt met in achtneming van deze
punten vastgesteld.
8. Oriënterend beraad over de concept-verordening Wmo/Jeugd
Onder punt 2 is toegelicht de veranderende manier van werken en inkopen. Dit is in de verordening
verwerkt. Verzoek aan alle leden om de eventuele reacties op de concept-verordening Wmo/Jeugd
uiterlijk vrijdag 4 november te mailen aan de secretaris zodat hij een conceptadvies kan opstellen dat
zal worden behandeld in de vergadering van 21 november
9. PR c.q. profilering WMO-raad.
J. Wester en K. Heeres hebben een stukje opgesteld. J. Wester geeft aan dat daaruit de conclusie is
gekomen dat hij vooral vanuit gevoelens/hart/emoties schrijft en minder vanuit verstand. Daarom vraagt
hij zicht af of hij de juiste persoon is om dit te doen. Aangegeven wordt dat een combi van mensen
waaruit de ene meer vanuit gevoelens schrijft en de ander meer vanuit verstand heel goed kan zijn.
Daarom wordt besloten dat de combi J. Wester/K. Heeres goed is.
Er ligt nu een stukje m.b.t. mantelzorg, afgesproken wordt dat dit stukje aan alle leden wordt gestuurd,
als er reacties/opmerkingen zijn, het verzoek om dit voor donderdag a.s. door te geven aan J. Wester,
zodat het stukje vervolgens kan worden geplaatst in de Schakel van 2 november.
10. Conclusies, aanbevelingen, acties en voortgang bijeenkomst nadere koersbepaling WMO-raad
van 11 juli 2016. (van WMO-raad naar Adviesraad Sociaal Domein)
Bekrachtiging afspraken en hoe uit te voeren.
 voorstel spreekrecht in de WMO-raad.
- M. Ceelen geeft aan dat ze bij: Inspreken hoe gaat dat in zijn werk? Het laatste punt: ‘Als u klaar
bent met inspreken dan mag u in de vergaderzaal plaatsnemen om (een deel van) de vergadering bij
te wonen. Maar het staat u ook vrij om naar huis te gaan.’ nogal betuttelend en overbodig vindt want
het is een openbare vergadering. Ze vraagt of dit punt verwijderd kan worden. Iedereen is het
hiermee eens, besloten wordt om dit punt te verwijderen.
e
e
- K. Heeres geeft aan dat er op de 1 pagina wordt gesproken over 3 sprekers en op de 2 pagina
over 4 sprekers, wellicht goed om dit gelijk te trekken.
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Met in achtneming van bovenstaande punten gaat iedereen akkoord met het voorstel. De voorzitter
geeft aan dat dit zal worden aangeboden aan de gemeente met het verzoek om dit in het nieuwe
convenant op te nemen.


reactie cluster Jeugd op de conclusies, aanbevelingen, acties etc.
Toelichting door K. Heeres:
In het hele document staan veel waardevolle dingen, het lijkt de cluster Jeugd daarom goed om te
focussen en hebben daarom 2 zaken aangegeven waarin de cluster Jeugd verdieping wil zoeken.
- Contact met de achterban
- In vroege fase betrokken worden bij beleidsontwikkeling.
Een brainstormsessie met (een deel van) de WMO-raad wordt waardevoller gevonden dan een
presentatie met al diverse info op papier.
De gemeente heeft een jaarplanning goed om deze te krijgen en om daarop de planning van de
WMO-raad af te stemmen.



reactie cluster Zorg om Elkaar op de conclusies, aanbevelingen, acties etc.
Toelichting door M. Ceelen:
De cluster is het eens met de punten van de cluster Jeugd, maar vindt ook de omslag van
denken een aandachtspunt. In breder verband denken omdat er veel raakvlakken zijn. Daarom
ook de vraag of de structuur van de WMO-raad moet blijven zoals die nu is.

Afgesproken wordt dat de secretaris een document met opzet voor de nieuwe adviesraad maakt.
11. Bespreekpunten voor het overleg met de wethouder(s) (op 21 november 2016).
N.a.v. de punten die onder 10 zijn besproken wordt geopperd om hierover in gesprek met de wethouders
te gaan. Dus in plaats van een vragenlijst een soort brainstormsessie over de nadere koersbepaling en
de conclusies en uitgangspunten van de studiebijeenkomst als basis te gebruiken. Afgesproken om dit
zo te doen en de wethouders hiervoor de stukken te sturen. Maar dat er daarnaast nog wel een
aanvullende vragenlijst bij kan voor de punten die niet onder de brainstorm vallen.
In de vorige vergadering is al afgesproken om de vragen voor 1 november aan de secretaris te mailen.
12. Vacature: cluster Participatiewet /Cliëntenraden Wet Werk en Bijstand.
Een reactie van de cliëntenraad WWB/WSW wordt afgewacht.
13. Rondvraag.
M. Ceelen: verzoek om een geactualiseerde adressenlijst van de WMO-raad. I. Wilkens zal hiervoor
zorgen.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit om 12.10 uur de vergadering.
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