NOTULEN van de openbare vergadering van de Wmo-raad van de gemeente
Landsmeer, gehouden op 14 oktober 2015 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te
Landsmeer.

Aanwezig:
Leden:

Daniëlla Krijger, Kees Persoon, Ada van Toorenenburg, Margot Witteveld

Gemeente:

Marit Kamerman

Voorzitter:

Nel Klaasse Bos

Afwezig, mk:

Corry Stellema, Marjan Huisman

Notulist:

Margreet Steenwinkel (MKW secretariaatsservices)

1.

Opening en vaststelling agenda

Nel opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
De gemeente heeft gereageerd op het document 'Losse eindjes'. Dit komt bij agendapunt 6
aan de orde.
De agenda wordt vastgesteld.
2.

Mededelingen

Margot heeft contact gehad met de SP over het meldpunt Wmo dat door die partij in Landsmeer is opgezet. Er zijn slechts twee meldingen binnengekomen en ook in andere gemeenten blijkt het niet goed te lopen. Er is geen verdere actie nodig.
Nel meldt dat zij met Hans Zuiver in gesprek is met Landschap Noord-Holland over de inrichting van het (voormalige) bezoekerscentrum als project om mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt werkervaringsplekken te bieden.
3.

In- en uitgaande post

In:
- 05-10-2015 - mail Koepel van Wmo-raden
• Uitnodiging vierde Hannie van Leeuwen-lezing 'Is Nederland al een participatiesamenleving?' door prof. dr. Kim Putters op 5 november 2015
- 05-10-2015 - mail Kees Persoon
• Document overzicht 'Losse eindjes'
- 06-10-2015 - mail Koepel van Wmo-raden
• Ingelaste ledenraadpleging over de toekomst van de Koepel van Wmo-raden,
8 oktober 19.00 – 20.15 uur, Aristo Utrecht
- 29-09-2015 - mail Marjan Huisman
• Informatie gemeente Landsmeer
- 29-09-2015 - mail Marjan Huisman
• Factsheet 'Aandachtspunten voor Wmo-adviesraden in fusiegemeenten'
Uit:
- geen
4.

Notulen Wmo-raad 16 september 2015
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Inhoudelijk en naar aanleiding van:
Pagina 1, punt 4:
Margot en Corry hebben deelgenomen aan de bijeenkomst over de Woonvisie op
29 september 2015. (zie verder agendapunt 5)
Pagina 3, punt 2:
Marit nuanceert dat zij niet persoonlijk het contact met huisartsen zal leggen, zoals de conceptnotulen suggereren, maar dat Middelpunt die contacten legt. De formulering wordt: 'Medewerkers van Middelpunt zullen huisartsen benaderen over mantelzorgers in hun praktijk'.
Pagina 3, punt.2:
Kees meldt dat het cliëntenplatform WWB officieel Cliëntenplatform Participatie heet.
Pagina 3, punt 5:
Inkoop hulpmiddelen. Marit zal het punt van de onderhoudskosten van rolstoelen nog nagaan. Actie Marit
Pagina 3, punt 6:
Het onderwerp LOL komt bij agendapunt 6 terug.
Pagina 4, punt 6:
Marit meldt dat de medewerkers van Middelpunt aangegeven dat de cliëntenondersteuning
van MEE komt. In Kompas en/of de website zal zij aangeven dat cliënten hun eigen ondersteuning kunnen meenemen.
De notulen worden gewijzigd vastgesteld.
5.

Terugkoppeling overleggen en bijeenkomsten

Cliëntenplatform Participatie
Kees heeft gesproken met wethouder Quakernaat en Nelleke Tooren over wat de gemeente
verwacht van zijn lidmaatschap van het platform. Om inbreng te kunnen leveren wat betreft
het Landsmeerse beleid heeft hij in ieder geval meer informatie nodig. Extra informatie over
de Participatiewet hoopt hij te krijgen van Patricia de Haan, coördinator Participatiewet van
de Waterlandse gemeenten.
Het gesprek van de Tweede Kamerfractie GroenLinks met het cliëntenplatform moet nog
plaatsvinden.
Woonvisie
Margot doet verslag van de bijeenkomst op 29 september 2015 die onder leiding stond van
RIGO Research & Advies. De deelnemers vertegenwoordigden diverse belanghebbende organisaties.
Er werd ingegaan op demografische gegevens, waaruit bleek dat Landsmeer meer dan andere gemeenten te maken heeft met toenemende vergrijzing. Ook werd informatie gegeven
over de opbouw van het woningbestand in Landsmeer. Daarna werd in drie groepen gediscussieerd. Uit alle groepen kwam het punt doorstroming naar voren. De deelnemers vonden
dat de gemeente de doorstroming op de woningmarkt moet bevorderen, bijvoorbeeld die van
ouderen naar betaalbare hoogwaardige appartementen. Opvallend was dat er niet werd gesproken over woningen voor mensen met lichamelijke of psychische handicaps. Margot heeft
dat punt ingebracht. Ypsilon heeft een stuk gemaakt dat door RIGO wordt meegenomen.
Het verdere tijdpad wat betreft de Woonvisie is nog niet bekend.
Daniëlla wijst erop dat er nog een groep jongeren is die waarschijnlijk tussen wal en schip zal
vallen op het gebied van huisvesting, namelijk de groep jongeren van wie de problematiek
niet ernstig genoeg is om in aanmerking te komen voor speciale huisvesting en een vergoeding.

2

Kees stelt voor een ongevraagd advies te geven om dit punt onder de aandacht van de gemeente te brengen.
Nel zal een opzet maken met een casusbeschrijving zodat duidelijk wordt om welke jongeren
het gaat. Achtergrondinformatie kan zij van Daniëlla krijgen. Actie Nel
6.

Te bespreken punten

Losse eindjes
Op de vragen in het document dat door de Wmo-raad aan de wethouder is gestuurd, zijn
antwoorden gekomen die in de vergadering wordt besproken.
Ad vraag 1:
Het verbaast de Wmo-raad dat de gemeente niet kan aangeven wanneer het GWS4allsysteem goed zal werken. De gemeente heeft informatie nodig voor monitoring en krijgt die
niet uit het systeem. De afhankelijkheid van het systeem is zorgelijk. Wat gaat de gemeente
doen?
Ad vraag 2:
De Wmo-raad kan niet meedenken met het beleid als er geen beleidsstukken komen.
Daniëlla wijst erop dat op de agenda van de raadsvergadering stukken staan die mogelijk
ook interessant zijn voor de Wmo-raad, maar die de Wmo-raad niet te zien krijgt.
Dit onderwerp zal verder met wethouder Quakernaat worden besproken.
Ad vraag 6:
De vraag van de Wmo-raad wordt beantwoord, maar de bedoeling achter de vraag was na te
gaan of cliënten weten waar ze naartoe moeten met een klacht. Bovendien kan de gemeente, aan de hand van eventueel ingediende klachten, zien of de ingekochte zorg voldoet. Marit
wijst erop dat de zorgverzekeringen volgens contract de plicht hebben klachten door te melden.
Ad vraag 8:
Uit het antwoord van de gemeente wordt niet duidelijk wat de planning is rond de nota Jongerenwerk. Het SMART maken van plannen zal met wethouder Quakernaat worden besproken.
Ad vraag 9:
In de vraag staat mantelzorgers, maar het gaat om de cliënten van Middelpunt.
Nel merkt op dat in de vragenlijst voor het klanttevredenheidsonderzoek veel verschillende
woorden worden gebruikt zoals steun, hulp, ondersteuning en zorg, om de diensten van
Middelpunt te beschrijven. Ook op andere punten zou de vragenlijst duidelijker kunnen zijn.
De gemeente zou de Wmo-raad kunnen raadplegen bij het samenstellen van de vragenlijst.
Ad vraag 11:
De Wmo-raad vraagt zich af of het bedrag van € 37.200,00 dat beschikbaar is voor mantelzorgactiviteiten terug kan vloeien naar de algemene middelen als er geen plan is.
Marit wijst erop dat het geld weliswaar niet geoormerkt is, maar wel binnen het Sociaal Domein blijft.
Dit is verder te bespreken met wethouder Quakernaat.
Ad vraag 13:
Margot heeft een bevestiging van ontvangst gekregen, maar geen inhoudelijke reactie op het
jaarverslag van de Wmo-raad.
Ad vraag 14:
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De gemeente antwoordt: "Het Middelpunt heeft contact met alle huisartsen en zij sturen hen
ook de informatie door die voor de artsen van belang is. Daarnaast is er vanuit het Kernteam
in een aantal gevallen contact over individuele zaken. De huisartsen hebben zelf de periodieke bezoeken aan alle 75-plussers, welke worden uitgevoerd door POH's. Vanuit WonenPlus ontvangen alle mensen die 65 jaar worden een informatiepakket, die voor senioren van
belang is."
Nel is benieuwd naar de uitkomst.
Ada merkt op dat met het antwoord het reguliere proces beschreven wordt, maar dat niet
wordt aangegeven wat de gemeente gaat doen om de mantelzorgers te bereiken.
Ad vraag 15:
Uit het antwoord van de gemeente wordt niet duidelijk of de gemeente zich inzet voor het
maken van een verbinding tussen sterk en zwak zoals sites als buuv.nl, wehelpen.nl en
zorgvoorelkaar.nl wel doen.
Ad vraag 17:
De gemeente meldt dat er geen aanvraag voor financiering is ontvangen van Zorgbelang.
De Wmo-raad denkt dat Zorgbelang een aanvraag zou moeten doen. Actie Marjan
Mantelzorg
Marit gaat volgend jaar kijken wat kan worden gedaan om mantelzorgers te bereiken. Petra
Viereck houdt zich bezig met Dag van de Mantelzorg en de aanmeldingen voor het Mantelzorgcompliment. In het Kompas komen daar mededelingen over.
Evaluatie en monitoring: vorm en inhoud
2015 was een leerjaar wat betreft de Wmo, maar inmiddels is het jaar bijna om. Hoe kan de
gemeente zien wat er uit dat jaar geleerd kan worden? De Wmo-raad maakt zich zorgen,
maar ook de gemeenteraad lijkt zich af te vragen wat de stand van zaken is in de Wmo.
Marit licht toe dat er wordt gewerkt aan de hand van het bestaande beleid. Aan de raad
wordt per kwartaal gerapporteerd over de voortgang. In 2015 heeft de burger centraal gestaan en is er alles aan gedaan in de zorgverlening problemen te voorkomen.
Ada zal de kwartaalrapportage 3D opvragen bij de griffier en vragen of de Wmo-raad die
voortaan na goedkeuring automatisch kan krijgen.
Het onderwerp zal met wethouder Quakernaat verder worden besproken.
Participatieraad en participatieplatform
Kees heeft in zijn gesprek met wethouder Quakernaat over de participatieraad gesproken.
De wethouder ziet in de participatieraad een 'branchevertegenwoordiging' zoals de seniorenraad, de sportraad en de toekomstige jeugdraad.
Het idee voor een participatieplatform kwam overeen met het perspectief dat de wethouder
in gedachten heeft. In de nabije toekomst zal verder worden overlegd over een samenwerking om daar te komen.
Kees, Margot en Marjan zullen aan de hand van voorbeelden uit andere gemeente een opzet
maken voor de formele wijziging van de Wmo-raad naar de participatieraad. Actie Kees,
Margot, Marjan
Communicatie en PR
Na de tv-uitzending door de LOL, waaraan Marjan namens de Wmo-raad heeft deelgenomen, kreeg Daniëlla een uitnodiging voor een radioprogramma. De tijd was te kort om een
en ander in de Wmo-raad voor te bespreken daarom heeft zij de uitnodiging afgeslagen. De
terugkoppeling op het tv-programma moet nog plaatsvinden. Actie Daniëlla, Kees
7.

W.v.t.t.k.

Er zijn geen onderwerpen voor w.v.t.t.k.
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8.

Samenstelling agenda volgende vergadering d.d. 18-11-2015

Wethouder Quakernaat
- Losse eindjes
- Bereidheid tot participatie
- Sturingsinformatie
.
9. Afsluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.25 uur.
Pm-lijstje
Vorming Participatieraad (14-10-2015, agenda 18-11-2015)
Participatieplatform
Tevredenheidsonderzoek
Training Wmo-raad
Fusie gemeenten/Wmo-raden andere gemeenten
Keukentafelgesprekken
Inkoop
Jeugdzorg
Dagopvang en Dagbesteding
De Keern
Woonvisie
Evaluatie Middelpunt (zie ook Monitoring)
Monitoring (wat wil de Wmo-raad weten) (13-05-2015, 17-06-2015, 14-10-2015, agenda 1811-2015)
Participatieve samenleving in Landsmeer (agenda 18-11-2015)
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 1305-2015)
Participatiewet (15-4-2015)
Communicatie en PR (doorlopend)
Begroting Wmo (13-05-2015)
Mantelzorg (17-06-2015 en 16-09-2015))
Thema debat LOL, bijdrage door Wmo-raad
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