NOTULEN van de openbare vergadering van de Wmo-raad van de gemeente
Landsmeer, gehouden op 13 mei 2015 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te
Landsmeer.

Aanwezig:
Leden:

Axel Damme, Daniëlla Krijger, Corry Stellema, Ada van Toorenenburg,
Margot Witteveld

Gemeente:

Marit Kamerman

Voorzitter:

Marjan Huisman

Afwezig, mk:

Nel Klaasse Bos, Kees Persoon

Notulist:

Margreet Steenwinkel (MKW secretariaatsservices)

1.

Opening en vaststelling agenda

Marjan neemt het voorzitterschap van de vergadering op zich. Zij opent de vergadering om
19.35 uur en heet de aanwezigen welkom.
Margot stelt voor aan de agenda toe te voegen het punt mantelzorg (onder punt 6).
De agenda wordt vastgesteld.
2.

Mededelingen

Marit heeft het rapport ontvangen van het onderzoek dat een student van de HvA in Luijendijk-Oost heeft gedaan naar de participatiesamenleving. Beginnend bij Margot zal het rapport
de Wmo-raad rondgaan.
3.

In- en uitgaande post

In:
- 22-03-2015 – 22-04-2015 – mail van Hanna Blankenvoort, Mezzo.
• Samenvatting van de uitkomsten van de enquête over mantelzorgwaardering onder belangenbehartigers.
- 23-04-2015 – mail van Marit
• Alle verordeningen van de Participatiewet
Uit:
- 22-04-2015 – mail aan Cindy Heusingveld (raadsgriffier) met brief als bijlage.
• Brief aan B&W en gemeenteraad Landsmeer "Toekomst van Landsmeer en het sociaal domein"
- 22-04-2015 – mail aan Mezzo.
• Verzoek om het onderzoek en/of de uitkomsten van het landelijk onderzoek naar mantelzorgwaardering te ontvangen (de samenvatting is al ontvangen).
- 22-04-2015 – mail aan B&W Landsmeer
• Definitief jaarverslag 2014 Wmo-raad Landsmeer
- 08-05-2015 – mail aan wethouder Quakernaat.
• Het onderwerp van de mail is de communicatie en het nakomen van onderling gemaakte afspraken.
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4.

Notulen Wmo-raad 15 april 2015

Inhoudelijk en naar aanleiding van:
Pagina 1, punt 3:
Axel verwijst naar de notulen van de vergadering van de Wmo-raad van januari 2013 in verband met het hanteren van een vast (geïndiceerd) budget voor de Wmo-raad.
Pagina 2, punt 3:
De presentielijst is gemaakt en wordt elke vergadering getekend door de aanwezige leden.
Marit heeft geprobeerd een planning te maken voor de Wmo-raad, maar is daarvoor nog te
kort in functie. Voor juni staat in ieder geval het uitvoeringsprogramma Wmo op het programma. Verder is de vorming van de participatieraad een belangrijk onderwerp.
Axel vraagt of de Wmo-raad weer per kwartaal een rapportage kan ontvangen van uitgaven
binnen de Wmo, klachtenregistratie, etc. Een voorbeeld is aanwezig. Tot 2013 werd dat ontvangen en sindsdien is erom gevraagd door de Wmo-raad. Actie Marit
Pagina 5, punt 10:
Axel meldt dat zijn gesprek over de jeugdraad is uitgesteld vanwege ziekte van Marianne
Rasker. Het wachten is op een vervangster.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
5.

Terugkoppeling overleggen en bijeenkomsten

Ada is op 20 april jl. naar het Transitieoverleg Zaanstreek Waterland geweest. De gemeenten waren goed vertegenwoordigd. Het ging vooral over operationele zaken en over wat er
allemaal nog gedaan moest worden.
6.

Te bespreken punten

PR
Via http://www.landsmeer.nl/bestuur_en_organisatie/adviesraden_en_commissies/wmoraad_landsmeer_2015/ is het gedeelte van de Wmo-raad op de website van de gemeente
Landsmeer te bereiken. De gemeente heeft de informatie snel en netjes op de site gezet.
Het jaarverslag 2013 wordt nog toegevoegd. Actie Marjan
Het onderdeel advies moet nog gevuld worden. Ada en Daniëlla checken wanneer adviezen
op de site kunnen worden gezet. Actie Daniëlla/Ada
Over de vraag wanneer en hoe de Wmo-raad zich in Kompas zal presenteren, zal nog een
keer gesproken worden.
Corry merkt op dat Google Drive sinds oktober niet meer is bijgewerkt. Daniëlla zal samen
met Ada actie ondernemen. Actie Daniëlla/Ada
De leden kunnen Google Drive ook zelf vullen met stukken.
Communicatie
Het uitblijven van de toegezegde schriftelijke reactie op het document Terugkijken en vooruitzien en andere zaken uit de vergadering van 18 maart jl. roept bij de Wmo-raad vragen op.
Neemt de gemeente de Wmo-raad wel serieus? Er is zelfs niet gemeld dat de toegezegde
termijn voor beantwoording niet kon worden gehaald. Dit onderwerp zal met de wethouder
besproken moeten worden.
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De Wmo-raad hoopt en verwacht dat de communicatie tussen gemeente en Wmo-raad gebaat is bij het directe contact met Marit.
Aangezien de wethouder eens per kwartaal bij de vergadering aanwezig wilde zijn, zal hij
voor de vergadering van 17 juni worden uitgenodigd. Actie Ada
Evaluatie en monitoring, vorm en inhoud
De gemeente zal op enig moment het beleid gaan evalueren. Het is dan goed als de Wmoraad ook weet wat er aan gegevens en informatie gewenst is.
Kees heeft een paar links gestuurd waarmee nuttige informatie kan worden geraadpleegd.
• Google > NYFER > sturen op uitkomsten in de Wmo. Het kan! (www.nyfer.nl)
• Google > Transitiebureau Wmo > overzicht handreikingen (www.invoeringwmo.nl)
• Google > Transitiebureau voor jeugd
(www.voordejeugd.nl/ondersteuning/ondersteuning/transitiebureau)
Punten die de Wmo-raad wil inbrengen:
- Om hoeveel cliënten per doelgroep gaat het? Is nu wel in kaart wat het cliëntenbestand is
en wat de behoeften daarvan zijn? (voor de transitie was dat namelijk niet bekend)
- Lukt het mensen om zelf het ondersteuningsplan te maken voor het keukentafelgesprek?
Wordt er gebruikgemaakt van de cliëntenondersteuner die de gemeente aanbiedt? En als
dat niet gebeurt, waarom niet?
- Hoeveel klachten zijn er ingediend en wat is de strekking van die klachten?
- Privacy. Hoe wordt met klantgegevens omgaan als die gegevens tussen instanties worden uitgewisseld?
- Hoeveel pgb-houders zijn er in Landsmeer? Worden er ook nieuwe pgb’s toegekend?
Krijgen de mensen de juiste zorg?
- Is de zorgzwaarte voor de mantelzorgers toegenomen?
- Hoeveel beschikkingen zijn er afgegeven, algemeen of op maat, en welke zijn afgewezen?
- Welke beleidsplannen moeten nog gemaakt worden?
Met dit begin wordt in de volgende vergadering verder gegaan.
Ada checkt de landelijke monitor Voortgang van de Wmo om te zien of Landsmeer daarin
rapporteert. Actie Ada
Axel verwijst naar de gewenste kwartaalrapportage. Een deel van de nu gevraagde informatie was daar altijd in terug te vinden. In ieder geval zal Marit een overzicht verzorgen van de
grote zorgverleners waar Landsmeer zorg heeft ingekocht. Actie Marit
Budget Wmo-raad
Marit bevestigt dat het budget € 8.000,00 is plus een jaarlijkse indexering.
Voor een goede invulling van de begroting vraagt Corry om een specificatie van de posten
scholing en secretariaat. Marit zal nagaan wie de contactpersoon bij de boekhouding is zodat
daar kopieën van facturen kunnen worden opgevraagd. Actie Marit
Vacatures
In verband met de vorming van de participatieraad is besloten met de invulling te wachten. In
de vergadering van oktober komt het punt weer aan de orde.
Mantelzorg
Margot stelt voor het punt mantelzorg op de agenda te houden. Er is nog veel onduidelijk,
zoals ook al bleek tijdens het invullen van de enquête waarvan nu de uitkomst bekend is.
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De mantelzorgers zullen naar verwachting zwaarder worden belast. Het mantelzorgcompliment wordt afgeschaft en er zou worden uitgezocht wat mantelzorgers als een geschikte
waardering zien. Er is nog veel informatie nodig.
Ada wijst erop de gemeente verplicht is mantelzorgers te ondersteunen en waarderen.
Marjan wijst erop dat het wegvallen van de CAK-vergoeding ook voor deze groep financiële
consequenties kan hebben.
7. W.v.t.t.k.
Er zijn geen onderwerpen voor w.v.t.t.k.
8.
-

Samenstelling agenda Wmo-raadsvergadering 17 juni 2015
Mantelzorg
Uitvoeringsprogramma Wmo (Marit)
Bespreking met de wethouder (o.a. over openstaande stukken)
Evaluatie en monitoring, vorm en inhoud

9. Rondvraag
Margot meldt dat de SP Landsmeer een zorgmeldpunt start. Besloten wordt dat Margot contact opneemt met de SP om meer informatie te verkrijgen. Actie Margot
Ada refereert aan het e-mailbericht van Theo waarin hij vraagt om een reactie van de Wmoraad op de terugkoppeling van de besprekingen. Nel, Kees en Margot hebben echter met
Fenna Bolderheij over een eventuele samenwerking gesproken.
Margot zal namens de Wmo-raad reageren naar Theo en een kopie van het bericht aan
Fenna sturen. Actie Margot
Axel verwijst naar de seniorenroute en het plan die om te dopen tot gehandicaptenroute.
Marjan neemt aan dat de vraag naar de Wmo-raad zal komen omdat die kan adviseren.
Over een naam moet nog worden nagedacht.
Axel wijst erop dat er nog niets bekend is over woningbeleid terwijl dat zo belangrijk is voor
de Wmo. Marit gaat de planning na. Actie Marit
Axel vraagt of de vraag uit 2013 om een evaluatie van de vrijwilligerscentrale, opnieuw onder
de aandacht moet worden gebracht.
Marjan stelt voor dat Marit nagaat of het rapport er is. Actie Marit.
Als het er niet is, wordt het onderwerp op de PM-lijst gezet in het licht van ondersteuning van
vrijwilligers.
Axel informeert de Wmo-raad dat de gemeente dit jaar de jeugd van 18 jaar niet uitnodigt
voor het Luilakevenement. Voorheen gebeurde dat wel.
Hij vraagt nogmaals of er bekend is wanneer de beleidsplannen voor jeugd (4-12 jaar, 12-17
jaar, 17-23 jaar) worden gemaakt. Actie Marit
Marjan vraagt of de geruchten waar zijn dat Middelpunt zou gaan verhuizen.
Marit kent daar nog geen plannen voor. De wens is er waarschijnlijk wel bij Middelpunt.
10. Afsluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.20 uur.
Pm-lijstje
- Tevredenheidonderzoek
- Training Wmo-raad
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-

Fusie gemeenten/Wmo-raden andere gemeenten
Keukentafelgesprekken
Inkoop
Jeugdzorg
Dagopvang en Dagbesteding
De Keern
Woonvisie
Thema debat LOL, bijdrage door Wmo-raad
Evaluatie Middelpunt (zie ook monitoring)
Monitoring (wat wil de Wmo-raad weten) (agenda 13-05-2015 en 17-06-2015)
Mantelzorg (agenda 17-06-2015)

Besproken, nog te vervolgen
- Wet toelage chronisch zieken en regeling compensatie eigen risico (15-04-2015)
- Privacyreglement (15-04-2015)
- Werven leden Wmo-raad Ouderen en Jeugd (vervanging Theo en Axel) (15-04-2015 en
13-05-2015)
- Participatiewet (15-4-2015)
- Communicatie en PR (doorlopend)
- Begroting Wmo (13-05-2015)
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