Verslag van de vergadering van de WMO-raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag
23 januari 2017 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

Jeugd

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

Participatiewet/cliëntenraad WWB/WSW

Dhr. J. Woudstra
Mw. L. Stolker

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)

Afwezig met kennisgeving:

Mw. L. Zweep (cluster Jeugd)
Mw. J. Wester (cluster Gehandicapten/Langdurig Zieken)

1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering, hij heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 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 (gemeente)

De gemeente heeft het advies van de WMO-raad m.b.t. omvorming/kanteling/convenant in
goede orde ontvangen. De gemeente is nu bezig met de uitwerking van het advies. P. Flap
hoopt de WMO-raad hierover in de volgende vergadering nader te informeren.

Faillissement ‘Senior Assist Care’. Dit raakt ongeveer 80 cliënten van Aa en Hunze. Het bedrijf
‘Allerzorg’ heeft zich opgeworpen om de zaken grotendeels over te nemen, ook de afspraken
met onderaannemers blijven voortgezet. Op deze manier zal de zorg worden voortgezet en
zullen onze cliënten er waarschijnlijk niet veel hinder door ondervinden. De cliënten worden
mogelijk deze week op de hoogte gebracht. De info aan de gemeenteraad zal ook aan de
WMO-raad worden gestuurd. H. IJtsma: zijn er klachten bij onze gemeente bekend? P. Flap:
nee klachten komen niet bij de gemeente binnen. M. Muntjewerff geeft aan dat ze wel klachten
hoort, maar mensen geven het niet door. H. v.d. Maas: er is veel onrust m.b.t. HH, de
faillissementen, hoe verder enz. P. Flap geeft aan dat het goed zou zijn als mensen hun zorgen
bij de consulent van het Sociaal team zouden aangeven.

Er is nieuwe aanbesteding geweest m.b.t. algemene voorziening, er zijn 14 aanbieders.
De oude functie HH2 is meegenomen in de aanbesteding Jeugd/Wmo als onderdeel ‘schoon
en leefbaar huis’. Hiervoor zijn veel meer aanbieders gecontracteerd.

Klanttevredenheidsonderzoek, de gemeente gaat waarschijnlijk weer samenwerken met
Stamm. Stamm heeft 10 verplichte vragen opgesteld en in overleg kan op basis van ervaringen
worden gekeken welke vragen daaraan toegevoegd moeten worden. Gekeken zal nog worden
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b)
c)

d)

e)

naar de mogelijkheid tot extra vragen. J. Veen vraagt of het onderzoek ook bij jeugd wordt
uitgezet, P. Flap geeft aan dat dit i.v.m. bepaalde privacy zaken niet kan. J. Woudstra vraagt of
er ook een klanttevredenheidsonderzoek onder de uitkeringsgerechtigden gedaan kan worden.
P. Flap geeft aan dat er nu geen onderzoek plaats vindt, maar hij zal deze vraag meenemen en
komt hierop terug
Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. WMO-aangelegenheden.
 Op dit moment zijn staan er geen zaken m.b.t. het Sociaal domein op de agenda
Stand van zaken Ouderenzorg(zorgmodel SamenOud)
 P. Flap geeft aan dat de gemeente hier druk mee bezig is, er is vorige week overleg geweest
met SamenOud en Huisartsenzorg Drenthe(HZD). De gemeente wil integrale ouderenzorg
realiseren. In SamenOud willen 2 huisartsen uit Rolde en 1 huisarts uit Gieten deelnemen. De
rest van de huisartsen in Aa en Hunze willen niet samenwerken in SamenOud. Wel werken
diverse huisartsen samen met HZD. P. Flap geeft aan dat er binnenkort een voorstel wordt
behandeld in het college m.b.t. SamenOud waarin HZD ook wordt meegenomen. Echter m.b.t.
de financiering moet nog dekking worden gevonden. M. Ceelen geeft aan dat de wethouder aan
‘Omzien naar Elkaar’ heeft aangegeven dat de realisering niet aan de financiën zal liggen. M.
Ceelen zou graag zien dat de gemeente van start gaat met een pilot. P. Flap geeft aan dat de
gemeente ook hiervoor druk bezig is, echter zorgvuldigheid is wel van belang
Zorgen over de uitvoering Mantelzorgcompliment
 M. Ceelen: bij de nieuwe aanpak m.b.t. het mantelzorgcompliment krijgen mensen een bon die
men via internet kan verzilveren, dit levert vooral voor veel ouderen problemen op. De meeste
mantelzorgers hebben het liefst geld i.p.v. bon of cadeau. Maar mogelijk is er wel een
constructie te bedenken dat mensen het bv. plaatselijk besteden. P. Flap geeft aan dat het
signaal helder is, hij zal dit doorgeven. Er komt nog een evaluatie, hierbij zal ook (een delegatie
van) de Wmo-raad worden betrokken.
Vragen aan de projectleider
 J. Veen vraagt of mensen ook terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon van Zorgbelang en of
dit ook geldt voor jeugd. P. Flap geeft aan dat MEE-Drenthe voor de Wmo de onafhankelijke
cliëntondersteuning uitvoert. Landelijk is de functie vertrouwenspersoon jeugd bij Zorgbelang
ingekocht.
 J. Veen: is de OGGZ nog niet verbonden met Sociaal team en wat is de bedoeling? P. Flap
geeft aan dat de OGGZ nu nog naast het Sociaal team werkt, maar dat men bezig is om het te
integreren, gekeken wordt hoe hierin kan worden samengewerkt.
 J. Veen: Peuters maakten in het in verleden samen gebruik Yorneo, hoe zit dit bij Aa en Hunze?
P. Flap: dit is nog steeds zo in Aa en Hunze.
 J. Veen: als cluster hebben we vorig jaar gesprekken gehad met de teamleider van het CJG en
het Sociaal team. Toen werd aangegeven dat het CJG en Sociaal team geïntegreerd zou
worden, is dit al zo? P. Flap: dit is in ontwikkeling.
 J. Veen: een aantal vragen over de bijlage nadere regels maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp.
-Er wordt gesproken over algemene voorzieningen en algemeen gebruikelijke voorzieningen.,
wat is het verschil? P. Flap: zaken die overal verkrijgbaar zijn, zijn algemeen gebruikelijke
voorzieningen. Een algemene voorziening is bv. maaltijdvoorziening enz.
-Er wordt gesproken over educatieve dagbesteding en dagbesteding, wat is het verschil?
P. Flap: er zijn diverse vormen van dagbesteding, gekeken wordt wat het best passend is.
 J. Woudstra: tijdens de vergadering van de cliëntenraad heeft men een informatiebrochure van
de gemeente Tynaarlo laten zien, wat gaat de gemeente Aa en Hunze doen? P. Flap geeft aan
dat Aa en Hunze zal kijken of we ook een dergelijke brochure kunnen ontwikkelen.
 R. Meinders heeft via het nieuws vernomen dat de gemeente Emmen bezwaren/problemen
heeft met WMO, zijn er in Aa en Hunze ook dergelijke bezwaren? P. Flap geeft aan dat er in Aa
en Hunze geen bezwaar/beroep in het kader van de WMO is.
 K. Heeres: de Centrale Raad van Beroep heeft uitspraak gedaan dat mantelzorg niet
afgedwongen mag worden. Er komt steeds meer spanning op mantelzorg i.v.m. deze uitspraak.
Hoe gaat het in Aa en Hunze? P. Flap: in gesprekken wordt gekeken wat kan en wat wil een
cliënt en zijn/haar omgeving zelf. Als mensen zelf niets willen, moet de gemeente kijken hoe het
dan verder kan/moet, we moeten daarbij de uitspraken van de rechter in het achterhoofd
houden.
 M. Ceelen: in december heeft de gemeente een brief gestuurd m.b.t. verlenging overeenkomst
voor het leveren en onderhouden van hulpmiddelen voor de Wmo, hoe zit dit? P. Flap geeft aan
dat de overeenkomst met de leverancier van Wmo-hulpmiddelen, Meyra volgens de
mogelijkheden in het contract met een jaar is verlengd.
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3. Verslag vergadering WMO-raad van 19 december 2016.
 M. Ceelen, n.a.v. punt 2c, SamenOud: vond zaak erg summier omschreven, wilde graag punt met
financiën uitgebreider. Maar het is nu onder punt 2 weer behandeld, M. Ceelen gaat er vanuit dat dit
ook zo wordt genotuleerd.
e
 J. Veen, punt 2d , 2 bullit: vragenlijst klanttevredenheidsonderzoek, had dit graag in een vroeg
stadium besproken zodat mogelijke aanvullingen in de Wmo-raad behandeld had kunnen worden.
e
 H. v.d. Maas, punt 3, 2 bullit: de blijverslening staat nu op de agenda voor de gemeenteraad van
januari.
Verder wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.
4. Informatie vanuit de clusters en uit het DB.
Vanuit:
 Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: in februari is overleg met de wethouder(s) gepland. Afgesproken wordt dat iedereen de
vragen hiervoor vóór 13 februari via de mail aan de secretaris stuurt.
Vanuit de cluster Jeugd:
 J. Veen: de cluster is weer bij elkaar geweest, we hebben o.a. geconcludeerd dat het nuttig is om
gesprekken aan te gaan met het Sociaal team en met Impuls.
Vanuit de cluster Participatiewet/cliëntenraad WWB/WSW
 L. Stolker: naast onze eigen cliëntenraad WWB/WSW komen alle cliëntenraden ook in Drents
verband bij elkaar, dit wordt steeds in een andere gemeente georganiseerd. Komende maand is Aa
en Hunze aan de beurt en zal de bijeenkomst in ons gemeentehuis zijn.
Vanuit de Zorg om Elkaar
 M. Ceelen: een aantal overleggen gehad met de consulent mantelzorg van Impuls.
5. Ingekomen stukken en mededelingen:
a) een brief van het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 20 december 2016 ter kennisname aan de
WMO-raad, betreffende de nadere regels maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2017.
V.k.a. zie ook punt 2.
b) een brief van het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 21 december 2016 ter kennisname aan de
WMO-raad, betreffende de verlenging van de overeenkomst voor het leveren en onderhouden van
hulpmiddelen voor de WMO. V.k.a. zie ook punt 2.
c) een uitnodiging van het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 21 december 2016 aan de WMOraad voor de Nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2017 in de Gemeentewerf te Gieten. Een aantal leden
van de Wmo-raad hebben de nieuwjaarsbijeenkomst bijgewoond, het was leuk, gezellig en
informatief.
6. Uitgegane stukken:
a) een brief aan het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 20 december 2016, betreffende de
aanbieding van het concept convenant Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze met bijlagen,
waaronder een concept Huishoudelijk Reglement, ter goedkeuring aan het college.
Zie ook punt 2. Vanuit de Wmo--raad wordt aangegeven dat de reactie erg lang op zich laat
wachten. Afgesproken wordt om dit ook te agenderen voor het overleg met de wethouder(s).
7. PR c.q. profilering WMO-raad c.q. adviesraad Sociaal Domein.
K. Heeres geeft aan dat er geen nieuwe informatie is, hij vraagt of er vanuit de vergadering op dit
moment nog wensen zijn m.b.t. de PR. Om dit moment is dat niet het geval.
8. Rondvraag.
Er zijn geen zaken voor de rondvraag
9. Sluiting.
De voorzitter sluit om 11.05 uur de vergadering.
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