Verslag van de vergadering van de WMO-raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag
21 november 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
Mw. L. Stolker

Zorg Om Elkaar

Mw. M. Ceelen
Mw. H. v.d. Maas
Dhr. R. Meinders
Mw. M. Muntjewerff

Ambtelijk Secretaris

Mw. I. Wilkens

Namens gemeente:

Wethouder H. Dijkstra (t/m punt 2)
Wethouder C. Lambert (t/m punt 2)
Dhr. P. Flap (t/m punt 3)

Afwezig met kennisgeving:

H. Hadderingh (cluster Zorg om Elkaar)

1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Met name de wethouders
Dijkstra en Lambert. Daarnaast heet hij speciaal welkom Liesbeth Stolker, zij zal vanaf nu als
plaatsvervangend lid van de cluster cliëntenraad WWB/WSW/Participatiewet in de WMO-raad zitting
nemen. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
2. Overleg met de wethouders.
De voorzitter geeft het woord aan de wethouders, de vragenlijst wordt besproken:
Vragen:
 Heeft de gemeente een jaarplanning m.b.t. behandelingen onderwerpen betreffende het
Sociaal Domein. Zo ja, kunnen wij ook de beschikking krijgen over de planning, zodat wij
ons alvast kunnen “inlezen”?
H. Dijkstra: de gemeente heeft niet specifiek een jaarplanning m.b.t. het Sociaal Domein.
De afspraak is dat de Wmo-raad vroegtijdig bij onderwerpen/beleidsvorming wordt betrokken.


Heeft de wethouder nog contact gehad met de Cliëntenraad WWB/WSW c.q. heeft hij nog
wat van deze raad gehoord? Zijn er nog ongevraagde adviezen van deze
raad binnengekomen bij de wethouder i.c. de gemeente? Is er op één of andere manier
contact vanuit de gemeente contact met deze raden?
C. Lambert: de cliëntenraad WWB/WSW is onderdeel van de WMO-raad. Er is af en toe wel
ambtelijk contact, maar niet met de wethouder. De adviezen gaan via de WMO-raad
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Gaat de dagopvang en dagbesteding met een indicatie gewoon door?
Er komt nu meer sociale dagopvang zonder indicatie, zoals b.v. in Gasselternijveen,
hetgeen een prachtig initiatief is. De mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben
moeten we echter niet vergeten.
H. Dijkstra: aan dagbesteding met indicatie verandert niets. Echter bv. in Gasselternijveen was geen
dagopvang, daarom heeft het dorp zelf sociale dag opvang opgezet, dit loopt goed en wordt
inmiddels door de gemeente ook financieel ondersteund. Sommige mensen kiezen ervoor om met
indicatie naar de sociale dagopvang in Gasselternijveen te gaan, zodat ze in eigen dorp kunnen
blijven. Naast Gasselternijveen zijn er meerdere initiatieven in de gemeente, o.a. in Annen en
Gieten.


Vraag m.b.t. de toezegging over de ruimte die misschien in de Schakel zou komen voor
maatschappelijke organisaties om regelmatig stukjes met informatie te kunnen plaatsen
zonder afhankelijk te zijn van de Schakel. Hoe is de stand van zaken?
H. Dijkstra: voor het weekend is een brief hierover aan de WMO-raad verstuurd. Het blijkt dat deze
brief nog niet is aangekomen. Daarom licht H. Dijkstra dit toe. Het college heeft besloten om geen
aparte ruimte voor maatschappelijke organisaties beschikbaar te stellen/te financieren. Maar de
WMO-raad en zijn achterban krijgt wel ruimte om via de gemeentepagina informatie te plaatsen. Als
de informatie tenminste niet in gaat tegen de principes van de gemeente.


Hoever staat het nu met het project “SamenOud”?
Welke keuze maakt de gemeente nu? Het project van HZD of die van mw. Wijnia van het
UMCG?
H. Dijkstra/P. Flap: er hebben gesprekken plaats gevonden met de huisartsen omdat de huisartsen
het moeten dragen. Na inventarisatie is duidelijk dat niet alle huisartsen voor hetzelfde systeem
kiezen. Er zijn 2 opties, nl: SamenOud en Huisartsenzorg Drenthe(HZD), daarnaast zijn er ook nog
huisartsen die aan geen van beide willen meewerken. Daarom is het lastig om het integraal in te
voeren. We kijken nu hoe dit het beste verder ontwikkeld kan worden.


Hoeveel geregistreerde Mantelzorgers zijn er nu uiteindelijk gekomen dit jaar in onze
gemeente?
H. Dijkstra: naar aanleiding van publiciteit rondom de waarderingsactie hebben zich 104
mantelzorgers geregistreerd. Dat brengt het totaal aantal geregistreerde mantelzorgers op 304


Hoeveel geld gaan we voor 2017 nu uitzetten voor het Mantelzorgcompliment?
€ 100,-- voor 2016 was goed maar magertjes t.o.v. de overige 11 gemeenten!
Hoeveel geld wordt er voor 2017 geoormerkt voor Mantelzorg?
Van de € 115.000 van Van Rijn kregen we in 2016 ca € 65.000
Wat is er nog over? om bv. 10 november, Dag van de Mantelzorg 2017, wat grootser te
vieren?
H. Dijkstra: voor 2017 ontvangt de gemeente Aa en Hunze ongeveer € 67.000,- van het rijk in het
kader van de waardering van mantelzorg. Dit bedrag wordt ingezet voor de waardering,
maatwerkbudget en activiteiten voor mantelzorgers. Daarnaast financiert de gemeente met andere
middelen het CPM. T.a.v. de dag en diverse andere activiteiten t.b.v. mantelzorg is er overleg met
Impuls. Het bedrag van € 115.000,- was geen geoormerkt geld, het restant is toegevoegd aan de
vrije reserve. De gemeente heeft voor het sociaal domein 1,3 miljoen euro gereserveerd. Maar het is
goed om hierbij ook aan te geven dat er nog diverse verplichtingen, lopen die moeten worden
gefinancierd. Daarnaast is het een open einde financiering, mensen mogen geen zorg te kort komen
die men nodig is, daarom is de afspraak dat bij een tekort het worden aangevuld vanuit de algemene
middelen.
J. Wester geeft aan dat het goed zou zijn om beleid voor een bestemmingsreserve te maken.
C. Lambert: de bestemmingsreserve sociaal domein wordt in de jaarrekening van de gemeente
genoemd.


Wat is het standpunt en de mening van de wethouders over de:
Vragen-conclusies-aanbevelingen-acties n.a.v. de themabijeenkomst
De voorzitter geeft aan dat de WMO-raad is ingesteld door de gemeente, hoe wordt het vervolg
gezien?
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H. Dijkstra: de gemeente wil graag van de WMO-raad vernemen hoe deze wil gaan werken.
Daarnaast geeft hij aan dat het schema dat is weergegeven, niet juist is, hierin staat ook de
gemeenteraad. Maar de WMO-raad/Adviesraad sociaal domein is een adviesraad aan het college,
niet aan de gemeenteraad
Voorzitter: het gaat niet zozeer om bepalen, het gaat om verandering van werkwijze, hij zou graag
de mening van de wethouders horen.
H. Dijkstra: de gemeente zou het op prijs stellen om niet alleen een officieel advies van de Wmoraad te ontvangen, maar dat de Wmo-raad ook aan de voorkant meedenkt.
J. Veen: hoe kunnen we dit doen?
H. Dijkstra: door op diverse bijeenkomsten te komen (o.a. commissievergaderingen) en mee te
discussiëren, mee te denken, input te geven. Met een aantal onderwerpen is er op diverse manieren
wel al aan de voorkant mee gedacht. O.a. bij mantelzorg, volksgezondheidsbeleid, vrijwilligersbeleid.
Vanuit de WMO-raad wordt aangegeven dat meepraten in vroeg stadium wenselijk is, ook belangrijk
om de informatie op tijd te krijgen. Maar meedenken in een vroeg stadium mag een onafhankelijk
advies niet in de weg staan.
H. Dijkstra/P. Flap: afgesproken in de themabijeenkomst is dat de gemeente het convenant zal
aanpassen, maar de gemeente wil graag de basisinput van de WMO-raad zelf in de vorm van een
advies. Naar aanleiding van het advies van de WMO-raad zal de gemeente het convenant
aanpassen.


Wat is het standpunt en de mening van de wethouders over het:
Voorstel adviesraad Sociaal Domein
H. Dijkstra: het lijkt een logische keuze als de naam van de WMO-raad uiteindelijk adviesraad
sociaal domein wordt, dat dekt ook beter de lading.


Wat is het standpunt en de mening van de wethouders over het:
Voorstel spreekrecht
H. Dijkstra: de WMO-raad/Adviesraad moet zo onafhankelijk mogelijk kunnen functioneren. Dus dit
laat de WMO-raad vrij om spreekrecht in te voeren.
 Aanvullende vragen aan de WMO-raad
M. Muntjewerff: is er een hospice in de gemeente?
H. Dijkstra: in de gemeente zelf is geen hospice, maar we proberen wel om samen te werken. In
Assen is een hospice, daar kan met terecht vanuit het noordelijk deel van de gemeente.
In Stadskanaal is er een initiatief om een hospice op te richten. Daar zou men vanuit het oostelijk
deel van onze gemeente terecht kunnen. De financiering is inmiddels voor groot gedeelte rond, de
verwachting is dat het hospice gerealiseerd kan worden.
J. Veen: hoe is laaggeletterdheid, met name de vroege start, in Aa en Hunze geregeld?
H. Dijkstra: onlangs is het taalhuis geopend in de bibliotheek. Verder is er VVE op
kinderdagverblijven, de gemeente werkt hier samen met kinderopvangorganisaties, zo proberen we
in Aa en Hunze zoveel mogelijk kinderen te bereiken.
J. Woudstra: de taal-eis is aan de bijstandswet toegevoegd, worden er hierdoor mensen gekort op
hun uitkering?
C. Lambert: dit gaat via Werkplein Drentsche Aa(WPDA), mensen die niet aan de taaleis voldoen
worden niet gekort op hun uitkering. Maar ze worden geholpen om het probleem op te lossen, bv. via
taallessen.
R. Meinders: zijn de cursussen laaggeletterdheid er nog steeds?
H. Dijkstra: ja, deze worden gegeven via het Drenthecollege, daarnaast wordt er gewerkt met
taalambassadeurs, dat zijn mensen die in het verleden zelf ook problemen hebben gehad en die het
traject al hebben afgelegd.
H. v.d. Maas: n.a.v. ruimte in de ‘Schakel’. Het was niet de bedoeling om ruimte op de
gemeentepagina beschikbaar te krijgen voor maatschappelijke organisaties, maar om elders ruimte
in de Schakel te krijgen/financieren, zodat maatschappelijke organisaties niet afhankelijk zijn van de
redactie van de Schakel.
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C. Lambert: de gemeente gaat niet tussen de Schakel en organisaties zitten, daarover moeten
organisaties zelf contact opnemen met de Schakel. Soms moet daarvoor betaald worden, echter de
gemeente gaat de Schakel niet extra financieren.
H. v.d. Maas: Ik heb vernomen dat, als er een hulpvraag is, iemand van het Sociaal team maar 5
keer een bezoek mag brengen, maar hoe gaat het dan verder?
H. Dijkstra: dit kan soms, maar dat ligt aan vraagstelling en probleem. Het kan in 5
gesprekken/bezoeken afgehandeld zijn, maar als het nodig is kan men bv. ook doorverwijzen.
J. Wester: in Hoogezand geeft men vrijwilligers een opleiding om bij een keukentafelgesprek te zijn,
stimuleert Aa en Hunze dit?
H. Dijkstra: vanuit het Sociaal team wordt aangegeven dat het verstandig is om bv. een mantelzorger
bij het keukentafelgesprek te vragen, als die er niet is geeft het Sociaal team aan, dat er ook iemand
van cliëntenondersteuning kan aanschuiven.
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) Punten van de projectleider
Alle zaken zijn besproken onder punt 2.
b) Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. WMO-aangelegenheden.
 1 december commissievergadering m.b.t. diverse zaken in het Sociaal Domein:
Inkoop WMO/Jeugd; Monitoring Sociaal Domein; Nieuwe opdrachtomschrijving Impuls.
 Werkbezoek aan Wedde, m.b.t. opzetten zorgcoöperaties, een aantal vertegenwoordigers vanuit
de WMO-raad zijn mee geweest.
 Bijeenkomst armoedepact op 30 november. De WMO-raad is uitgenodigd om mee te denken.
J. Veen vraagt of er info is. P. Flap geeft aan dat er nog geen armoedepact is, we willen nu
kijken wat er nodig is in de gemeente. H. v.d. Maas geeft aan dat er in het verleden wel eens
een bijeenkomst m.b.t. armoede is geweest, zij was hier via Humanitas bij betrokken. H. v.d.
Maas zal het verslag aan J. Veen mailen.
c) Vragen aan de projectleider
 J. Veen: m.b.t. verordening WMO/Jeugd, wie bepaalt wat mantelzorgers moeten doen? P. Flap:
men gaat in gesprek, gekeken wordt hoe het netwerk van de cliënt is en welke zaken door
mantelzorgers kunnen worden opgepakt/of al worden gedaan.
 J. Woudstra: hoe is de stand van zaken bij het UWV m.b.t. mensen die gekeurd worden voor de
afspraakbanen en de Wajong. P. Flap: dit is niet bekend, hier heeft de gemeente geen aandeel
in.
d) Stand van zaken Ouderenzorg m.b.t. het advies van de WMO-raad d.d. 22 oktober 2015 over het
zorgmodel SamenOud. Zie boven
M. Ceelen: heeft de gemeente ook contact met Taco Eisenga, een enthousiaste huisarts over
SamenOud? P. Flap: het gaat om 2 systematieken: HZD is meer op casusniveau, SamenOud is op
basis van enquêtes. We moeten naar integraliteit in ouderenzorg, maar omdat niet alle huisartsen in
dezelfde systematiek of helemaal niet mee willen werken is het nog de vraag hoe dit georganiseerd
moet worden.
4. Verslag vergadering WMO-raad van 24 oktober 2016.
 M. Ceelen: punt 4, Karin de Jonge moet zijn Carin de Jonge, dit wordt aangepast.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.
5. Informatie vanuit de clusters en uit het DB.
Cluster Zorg om Elkaar.
 H. v.d. Maas is naar de commissievergadering geweest, hier werd de blijverslening behandeld. Er
was verwarring over welke mensen in aanmerking zouden kunnen komen. Het blijkt te gaan om
mensen die geen hypotheek bij de bank kunnen krijgen, vaak i.v.m. leeftijd.
 M. Ceelen: via seniorenvoorlichter geven we ook info dat men zich kan registreren als mantelzorger
zodat ze in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment, maar ook voor bijeenkomsten enz.
Cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken

J. Wester is naar een bijeenkomst van het Belangen Platform Drenthe geweest over erfrecht, men
gaf duidelijke informatie, de bijeenkomst is goed bezocht.

J. Wester gaat 22 november naar een bijeenkomst over kleine wooninitiatieven.
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Meerder clusters

K. Groen, R. Meinders, H. IJtsma en M. Ceelen zijn mee geweest met een werkbezoek aan
Wedde. De ontvangen presentatie stuurt K. Groen door aan alle leden van de WMO-raad.

K. Groen en M. Ceelen zijn naar congres Mantelzorg in Assen geweest. Een aantal zaken kwamen
hier naar voren, nl. mantelzorgers die goed worden begeleid houden het 1 jaar langer vol en het
blijft belangrijk om geld te vragen voor mantelzorg.
Vanuit het DB:

Voorzitter: H. Hadderingh is ziek, daardoor zal hij voorlopig niet bij vergaderingen van de WMOraad en het DB aanwezig kunnen zijn.
6. Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
7. Uitgegane stukken:
a) een petitie van de WMO-raad Aa en Hunze d.d. 24 oktober 2016 gericht aan het OV-bureau
Groningen-Drenthe te Assen. V.k.a.
8. Besluitvorming uit te brengen advies over de verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp.
Iedereen gaat akkoord met het (concept)advies. Het advies wordt vandaag verstuurd.
9. Vaststelling vergaderschema 2017.
De datum van 24 juli wordt aangepast in 17 juli, zodat dit niet in de zomervakantie valt.
10. PR c.q. profilering WMO-raad.
K. Heeres en J. Wester stellen een informatief stuk op t.b.v. publicatie in de Schakel in december.
11. Conclusies, aanbevelingen, acties en voortgang bijeenkomst nadere koersbepaling WMO-raad
van 11 juli 2016. (van WMO-raad naar Adviesraad Sociaal Domein)
De voorzitter stelt voor om als WMO-raad een concept convenant op te stellen en dit als advies aan de
gemeente voor te leggen. M. Ceelen geeft aan dat ze het belangrijk vind om het niet alleen over het
proces te hebben, maar dat het belangrijk is om als WMO-raad vooral ook te discussiëren over de vorm
en de inhoud. H. IJtsma stelt voor om een concept convenant op te stellen, deze rond te mailen en
hierover in de volgende WMO-raad breed te discussiëren.
Afgesproken wordt dat het DB met aanvulling van J. Veen, H. IJtsma en J. Woudstra een stuk (conceptconvenant) zullen op stellen en om deze in een interne bijeenkomst van de WMO-raad uitgebreid te
bespreken.
De volgende vergadering van de WMO-raad op 19 december zal daarom iets anders ingevuld worden.
Van 10.00 tot 10.30 uur officiële vergadering van de WMO-raad. Vanaf 10.30 interne bijeenkomst
WMO-raad.
12. Vacature: cluster Participatiewet/Cliëntenraad WWB/WSW
Vanaf nu is L. Stolker plaatsvervangend lid vanuit de cliëntenraad WWB/WSW in de WMO-raad. L.
Stolker is voorzitter van de cliëntenraad WWB/WSW. In de cliëntenraad zijn dit jaar een aantal
wijzigingen in samenstelling geweest, daarom is het nu nog niet mogelijk om een lid vanuit de
cliëntenraad te benoemen, daarom eerst deze oplossing
13. Rondvraag.
K. Groen: wie gaat er naar de bijeenkomst m.b.t. Armoedepact? J. Veen, L. Stolker en K. Groen gaan
hier naar toe.
K. Groen: zou (bv. bij het agendapunt vanuit de clusters) graag wat meer informatie vernemen van de
cliëntenraad WWB/WSW.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit om 12.20 uur de vergadering.
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