Verslag van de vergadering van de WMO-raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag
19 december 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 WWB/WSW

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 1)
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. Hij geeft het woord aan de
wethouder. H. Dijkstra bedankt de leden van de Wmo-raad voor ieders inzet dit jaar en biedt ter
afsluiting van het jaar een traktatie aan. De voorzitter geeft aan dat de WMO-raad dit jaar het advies
over de nadere koersbepaling/concept-convenant nog aan het college zal aanbieden. De wethouder
geeft aan dit graag tegemoet te zien, vervolgens wenst hij iedereen fijne feestdagen en verlaat de
vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Zaken voor het overleg met de projectleider WMO, dhr. Flap van de gemeente Aa en Hunze.
De voorzitter geeft het woord aan P. Flap.
a) Punten van de projectleider

Aanbesteding medische advisering is in afrondende fase.

Traject aanbesteding Hulpmiddelen 2018 wordt in het nieuwe jaar opgestart.
b) Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. WMO-aangelegenheden.
 A.s. donderdag 22 december komt de verordening Jeugd en Wmo ter vaststelling in de
gemeenteraad. Ook de algemene voorziening schoonmaak is hierin opgenomen.
Wettelijk en volgens de VNG is de verordening zoals wordt aangeboden mogelijk, maar het
ministerie heeft aangegeven dat ze kritisch meekijkt m.b.t. de algemene voorziening i.v.m. de
landelijk beroepsprocedure. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de verordening vast te
stellen, als er volgend jaar nog wijzigingen komen kan dit worden aangepast. J. Wester vraagt
waarom het ministerie zo kritisch is. P. Flap: in de nieuwe wetgeving wordt uitgegaan van
zelfredzaamheid, dit heeft consequenties waarop de politiek in Den Haag nu reageert.
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c) Stand van zaken Ouderenzorg m.b.t. het advies van de WMO-raad d.d. 22 oktober 2015 over het
zorgmodel SamenOud.
 P. Flap: de gemeente is bezig met de besluitvorming. Alleen is nog steeds niet helemaal
duidelijk welke huisartsen definitief willen deelnemen. In Rolde zal SamenOud starten met 2 of 3
huisartsen.
d) Vragen aan de projectleider
 R. Meinders: ik ben naar de bijeenkomst, vervolg werkbezoek Wedde, geweest. Het viel op dat
de bekendheid van het Sociaal team slecht is. Deze opmerkingen wordt aangevuld door diverse
leden. Naast de bekendheid, is ook de bereikbaarheid en de communicatie van het Sociaal team
niet goed. Ook vrijwilligersorganisaties geven aan dat men graag in contact wil komen met het
Sociaal team, maar dat dit moeizaam gaat. Geconstateerd wordt dat het Sociaal team haar best
doet om goed samen te werken, maar in het veld wordt dit niet zo ervaren. Belangrijk om daar
aandacht voor te hebben.
P. Flap: voor het Sociaal team zijn 2 zaken belangrijk:
-bekendheid bij en ondersteuning van cliënten
-samenwerking met vrijwilligersorganisaties in dorpen en wijken en de netwerkorganisatie
Hier wordt zeker aan gewerkt, maar P. Flap zal het signaal wat hierboven is aangegeven
meenemen.
 J. Veen: op een netwerkbijeenkomst in Borger-Odoorn gaf Stamm informatie over
cliëntenonderzoek, men gaf ook aan dat de gemeente zelf vragen kan toevoegen, goed om hier
aandacht voor te hebben en kijken wat de behoefte is.
P. Flap: het cliëntenonderzoek wordt in het voorjaar gehouden, goed om dit dan te agenderen,
de vragen zullen worden gedeeld met de WMO-raad.
 J. Veen: in dezelfde netwerkbijeenkomst is aangegeven dat volgend jaar maatschappelijke
opvang en beschermd wonen geregeld moet worden. Is dit in beeld in Aa en Hunze?
P. Flap: dit wordt in NMD gezamenlijk verband opgepakt en is ook meegenomen in de
gezamenlijke inkoop. Assen is centrumgemeente, de uitvoering zal daarom in Assen
plaatsvinden.
3. Verslag vergadering WMO-raad van 21 november 2016.
 M. Ceelen, punt 3d: IJsinga moet zijn: Eisenga. Dit wordt aangepast
 H. v.d. Maas: punt 5: de blijverslening zou in de gemeenteraad van december komen, maar het staat
niet op agenda.
e
 J. Veen: punt 11, 2 alinea, aanvullen met J. Woudstra. Dit wordt aangepast.
Verder wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.
4. Informatie vanuit de clusters en uit het DB.
Vanuit werkgroep PR:
 K. Heeres: vanuit de werkgroep PR is er een informatief stuk van de WMO-raad op de
gemeentepagina in de Schakel geplaatst. Aangegeven vanuit de WMO-raad wordt dat dit een prima
stuk was. K. Heeres: echter dit was niet met de redactiecommissie gecommuniceerd. Afgesproken
wordt dat dit soort informatie in het vervolg rechtstreeks kan.
Vanuit de cluster Participatiewet/cliëntenraad WWB/WSW
 L. Stolker: blij om te melden dat de cliëntenraad WWB/WSW er een nieuw lid bij heeft.
Vanuit de cluster Jeugd:
 J. Veen: naar netwerkbijeenkomst in Borger-Odoorn geweest. Aangegeven werd dat belangrijke
punten om aandacht aan te besteden zijn: goed wonen; regionaal vervoer; VN-verdrag. Verder wordt
er een landelijk onderzoek gehouden, waarom het zo moeilijk is om cliëntenraden te vormen in
werkbedrijven. Daarnaast is er een vergadering met portefeuillehouders geweest, waar aandacht is
gevraagd voor jonge mantelzorgers, helaas was H. Dijkstra van Aa en Hunze daar niet aanwezig.
M. Ceelen: in Aa en Hunze zijn de jonge mantelzorgers goed in beeld en ook geregistreerd (bij
Impuls). Het heeft ook de aandacht van de portefeuillehouder H. Dijkstra.
5. Ingekomen stukken en mededelingen:
a) een brief van het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 17 november 2016 aan de WMO-raad, als
antwoord op de brief van de WMO-raad van 9 mei 2016 m.b.t. het verzoek om uitbreiding van de
publicatieruimte in De Schakel. V.k.a.
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b) een brief van het College van B&W van Aa e Hunze d.d. 1 december 2016 aan de WMO-raad,
reactie op het advies van de WMO-raad m.b.t. de verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp.
6. Uitgegane stukken:
a) een brief aan het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 21 november 2016, houdende het advies
van de WMO-raad op de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Aa
en Hunze. V.k.a.
7. Rondvraag.
Er zijn geen zaken voor de rondvraag.
8. Sluiting.
De voorzitter sluit om 10.45 uur de vergadering.
De leden van de WMO-raad zullen om 11 uur verder gaan met een interne bijeenkomst over de nadere
koersbepaling.
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