NOTULEN van de openbare vergadering van de Wmo-raad van de gemeente
Landsmeer, gehouden op 15 april 2015 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te
Landsmeer.

Aanwezig:
Leden:
Gemeente:

Axel Damme, Daniëlla Krijger, Kees Persoon, Corry Stellema,
Ada van Toorenenburg
Marit Kamerman

Voorzitter:

Marjan Huisman

Afwezig, mk:

Nel Klaasse Bos, Margot Witteveld

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.
Kees stelt voor aan de agenda toe te voegen de stand van zaken van de verkenningen voor
de vorming van een participatieraad (onder punt 5).
De agenda wordt vastgesteld.
2.

Mededelingen

Marit vraagt of de Wmo-raad vooraf kan aangeven of de aanwezigheid van een beleidsmedewerker gewenst is.
Na overleg wordt bepaald dat het voor de onderlinge afstemming goed is als Marit elke vergadering aanwezig is. Zij zal voorafgaand aan de vergadering de agenda ontvangen.
Ada deelt een folder uit die de gemeente Alkmaar heeft opgesteld over de Wmo ter informatie.
3.

In- en uitgaande post

In:
- 19-03-2015 - mail van de griffie gemeente Landsmeer.
• Twee links waarmee verordeningen kunnen worden geraadpleegd. De verordeningen
zijn in de raad van december 2014 vastgesteld.
• Zie ook agendapunt 5
- 12-03-2015 - mail van Anne Vrieze
• verslag van de klankbordgroep Wmo raden over de HHT
- 30-03-2015 - mail van Anne Vrieze
• Mail gaf aan dat de Wmo-raad vorig jaar over zijn budget zou zijn gegaan.
• Marit heeft navraag gedaan: het budget voor dit jaar is € 8.000,-. Vorig jaar was het lager en was er sprake van een overschrijding.
• Axel wijst op de afspraak met het college dat het budget niet naar beneden bijgesteld
zou worden als er minder zou zijn uitgegeven. Vorig jaar zou het budget omlaag worden gebracht, maar dat is gecorrigeerd.
• Kees verbaast zich over de communicatie daarover. Overigens vindt hij wel dat de
Wmo-raad zelf verantwoordelijk is voor het bijhouden van het budget.
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• Axel vraagt of naar eerder voorbeeld een kwartaaloverzicht door de gemeente kan
worden gemaakt van de uitgaven van de Wmo-raad.
• Marit zegt toe uit de uitgaven tot nu toe in beeld te brengen zodat de Wmo-raad daarop
kan reageren.
• Op de vraag van Corry bepaalt de Wmo-raad dat de vacatievergoeding een keer per
jaar wordt uitgekeerd.
• Kees stelt voor een presentielijst bij te houden in verband met die vergoeding. Het
voorstel wordt overgenomen. Actie Kees
- 02-04-2015 - mail van Anne Vrieze aan de Wmo-raad over de formulierenbrigade en
- 08-04-2015 - mail van Anne Vrieze aan Ada met informatie vanuit WonenPlus en DCL.
• In een vervolg op de vraag van de Wmo-raad naar de planning van stukken/onderwerpen bij de gemeente kwam de formulierenbrigade naar voren. Anne heeft
hierop een verzoek om informatie uitgestuurd naar DCL en WonenPlus.
• De Wmo-raad vraagt opnieuw om een overzicht van geplande onderwerpen/stukken.
Marit zal nagaan welke onderwerpen in de planning zitten.
• Kees zal nagaan wat de dienst formulierenbrigade precies inhoudt en voor wie
die bestemd is.
- 07-04-2015 - mail van gemeente Zaanstad.
• Uitnodiging Transitieoverleg Zaanstreek-Waterland, 20 april 2015, van 14.00-17.00
uur, locatie: Gemeentehuis Zaanstad, Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
• Ada gaat en Marjan probeert te gaan.
Uit:
- 22-03-2015 - mail met namen leden Wmo-raad en hun aandachtsgebied naar Marit Kamerman, de nieuwe beleidsmedewerker m.kamerman@landsmeer.nl
4.

Notulen Wmo-raad 18 maart 2015

Inhoudelijk en naar aanleiding van:
Pagina 1, punt 3:
Ada is naar de netwerkbijeenkomst van Mezzo geweest. Er werden vooral voorbeelden opgehaald van waar het goed gaat. Er had wellicht meer uit kunnen worden gehaald.
Pagina 2, punt 3:
Marjan heeft de student van de Hogeschool Utrecht gemeld dat een telefonisch interview van
20 minuten te kort is voor het in beeld brengen van wensen en behoeften van gemeenten bij
de veranderingen in de Wmo.
Pagina 3, punt 5:
Kees wijst erop dat het college in 2014 heeft gesteld dat bij de wijziging in HBH1 de mensen
zouden worden uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Wegens capaciteitsproblemen
heeft de gemeente ervoor gekozen een brief te sturen. Dat had in ieder geval aan de Wmoraad gemeld kunnen worden.
Pagina 4, punt 5, eerste alinea:
Na de zin "(…) of het goed is de cliënt een format aan te bieden." wordt toegevoegd "De
Wmo-raad verzoekt de gemeente de te bespreken punten van tevoren aan te geven zodat
de cliënt zich kan voorbereiden."
Pagina 5, punt 5:
Kees wijst erop dat de toegezegde verordeningen bij de Participatiewet niet alle acht zijn terug te vinden via de aangegeven links.
Marjan hoopt dat Marit zich ook zal inzetten op die processen van informatievoorziening. Marit zegt toe de acht verordeningen te zullen opzoeken.
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Pagina 6, punt 5:
Kees merkt op dat de toegezegde termijn waarin de schriftelijke reactie van de wethouder
zou komen, overschreden is. De Wmo-raad vindt het jammer dat de wethouder die vertraging niet heeft gemeld.
Daniëlla merkt op dat de antwoorden op zaken uit het verleden helpen om weer vooruit te
komen.
Kees maakt een opzet voor een mail aan wethouder Quakernaat over de termijn van de
schriftelijke reactie.
Pagina 6, punt 6:
In verband met het jaarverslag zal Marjan een overzicht maken van de bijeenkomsten
die door Wmo-raadsleden zijn bezocht.
De notulen worden gewijzigd vastgesteld.
5.

Participatiewet (en participatieraad)

Participatiewet
Bij dit agendapunt is informatie beschikbaar op papier en via links:
re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Landsmeer 2015
links:
 https://raad.landsmeer.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/4-december/22:00
 https://raad.landsmeer.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/18-december/21:00
Kees wijst erop dat voor de gemeente Landsmeer niet bekend is hoe wordt omgegaan met
het onderwerp re-integratie dat eigenlijk het belangrijkste is van de acht verordeningen onder
de Participatiewet. De wethouder heeft aangegeven dat hij verwacht het te kunnen regelen
met de lokale bedrijven en instellingen.
De Participatiewet is op zich geen onderwerp voor de Wmo-raad, maar het hoort wel bij de
focus van de raad op het geheel en er zijn duidelijk raakvlakken.
Marit meldt dat de gemeente bezig is een beleidsmedewerker toe te wijzen aan dit onderwerp. Zodra dat is gebeurd, kan die medewerker de Wmo-raad verder inlichten.
Kees zal nagaan of de vertegenwoordiger van Landsmeer in het cliëntenplatform WWB
kan worden uitgenodigd in de Wmo-raadsvergadering.
Daniëlla wijst erop dat met de Jeugdwet er heel veel gaat veranderen voor kinderen als zij 18
jaar worden. Zij vraagt zich af of Middelpunt daar voldoende informatie over kan geven.
Participatieraad
Kees doet verslag van de gesprekken die Nel, Margot en hij hebben gevoerd over de mogelijke vorming van een participatieraad.
Voor de gemeente is het uitgangspunt de participatiesamenleving. Met dat in gedachten is
het goed te kijken naar wat er al aan organisaties is. Fenna Bolderheij van de Seniorenraad
heeft er in ieder geval al zeventig in beeld gebracht. Die organisaties en instellingen werken
op allerlei gebieden, maar kunnen wellicht ook verbonden worden.
Een eerste idee is om clusters te vormen van die organisaties en instellingen en daarmee
gespecialiseerde werkgroepen te vormen. Van daaruit kan de participatieraad gevoed worden en gesprekspartner zijn van het college.
Marjan stelt voor na te gaan welke overlegstructuren al bestaan. Komen de sportverenigingen bijvoorbeeld weleens bij elkaar?
Ada wijst erop dat het doel van de participatieraad eerst duidelijk moet zijn.
Kees denkt juist dat het goed is ergens te beginnen, bijvoorbeeld door aan de hand van een
project na te gaan of daar in het veld belangstelling voor is.
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Daniëlla stelt voor ook bij de gemeente en bij vergelijkbare gemeenten na te gaan hoe die de
structuur en het doel zien.
Kees wijst erop dat een participatieraad goed zicht moeten hebben op wat er speelt in de
samenleving om zo de gemeente goed te kunnen adviseren. Seniorenraad en Wmo-raad
kunnen nu al als specifieke deskundigen worden gezien.
Enkele punten ter overweging:
- Let op de belasting van de deelnemers aan de participatieraad.
- Hoe groot moet die raad worden? Hoe groter, hoe meer kans op verdeeldheid.
- De participatieraad wordt een belangrijke gesprekspartner want hij vertegenwoordigt alle
burgers van Landsmeer.
Volgende stappen van Kees, Nel en Margot in de voorbereidingen:
- Informatie verzamelen bij de koepel van Wmo-raden, ZorgBelang, Movisie, et cetera.
- Gesprek met Fenna Bolderheij van de Seniorenraad over de ideeën tot nu toe.
- Gesprek met verantwoordelijk wethouder Quakernaat over het beeld dat de gemeente
heeft van een participatieraad.
6.

Te bespreken punten

Jaarverslag 2014
Het jaarverslag is zo goed als klaar. Er kunnen nog reacties naar Margot worden gestuurd.
Na aanpassing gaat het naar de gemeente.
Begroting 2015
Deze wacht nog op terugkoppeling op de post scholing.
Communicatie en PR
Daniëlla en Kees hebben een voorstel rondgestuurd voor de tekst op de website. Er wordt
via een * aangegeven dat de Participatiewet nu nog onder Waterland valt.
Besloten wordt de jaarverslagen van voorgaande jaren op de website te publiceren en van
het lopende jaar de notulen en uitgebrachte adviezen. Ook zal de jaarplanning worden gepubliceerd. De agenda is te kort voor een vergadering bekend om te kunnen publiceren op
de site.
De aangepaste tekst voor de website wordt nog een keer rondgestuurd voordat deze naar de
gemeente gaat, die de website vult.
Er kan nog een extra pagina worden gemaakt met informatie over de Wmo-raad, bijvoorbeeld over de leden. Daniëlla zal bij de gemeente navragen of het gebruikelijk is de leden apart of als groep te presenteren.
De bedoeling is om in Kompas de vergadering van de Wmo-raad aan te kondigen met een
link naar de website zodat men de jaarplanning kan raadplegen.
Als de webpagina’s zijn gevuld, is dat een goed moment om in Kompas aandacht te besteden aan de Wmo-raad en de vacatures onder de aandacht te brengen. Actie Kees en Daniella
Werven leden Wmo-raad
Zie hierboven. Op basis van de reacties en in het licht van een te vormen participatieraad zal
worden gekeken naar de invulling van de vacatures die gaan ontstaan.
Mantelzorg
Ada wijst erop dat ZorgBelang een overzicht heeft van wat er in het land wordt gedaan als
compliment aan mantelzorgers. Dat is heel divers. Ada mailt dit aan Kees.
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Margot heeft het onderwerp onder de aandacht gebracht, mede naar aanleiding van een enquête die zij heeft ingevuld. Besloten wordt te wachten met verdere bespreking tot Margot
het rapport van de enquête heeft.
Wet toelage chronisch zieken en regeling compensatie eigen risico
Marit wijst erop dat de gemeente nog geen tijd heeft gehad iets te doen met het van het CAK
ontvangen overzicht. Er zal een brief uitgaan waarin staat dat de toelage komt te vervallen.
Voor 2015 is besloten mensen te compenseren door hen een korting aan te bieden op een
collectieve verzekering van Achmea.
Marjan vraagt zich af of dat voldoende compensatie is. Zij wijst erop dat bij de vergoeding
vanuit het CAK niet naar inkomen werd gekeken en vraagt of dat mogelijk wel gaat gebeuren.
Axel vraagt wat de gemeente aan schrijnende gevallen gaat doen.
De Wmo-raad besluit de reacties af te wachten die mogelijk komen op de brief van de gemeente over het vervallen van de toelage.
Privacyreglement Middelpunt
Er is nog niet bekend wanneer dit reglement er zal zijn. De Wmo-raad vraagt Marit na te
gaan of er een termijn kan worden aangegeven. Actie Marit
Vorm en inhoud evaluatie
Kees verwijst naar de informatie die bij het transitiebureau beschikbaar is. Hij zal de link mailen. Actie Kees
In de volgende vergadering zal de Wmo-raad nagaan wat de informatie is die de Wmo-raad
uit de evaluatie wil kunnen halen.
7. Planning items vergaderingen
Zoals al aangegeven zal Marit een jaarplanning opstellen met een indicatie van termijnen.
Actie Marit
8. W.v.t.t.k.
Er zijn geen onderwerpen voor w.v.t.t.k.
9.
-

Samenstelling agenda Wmo-raaadsvergadering 13 mei 2015
Evaluatie en monitoring, vorm en inhoud
Reactie op schriftelijke terugkoppeling van wethouder Quakernaat op de bespreking van
het stuk Terugkijken en vooruitzien.
Budget
Inhoudelijke reactie op jeugdwerk/jongerenwerk
PR (doorlopend punt vanwege de link met Kompas)
Vacatures

10. Rondvraag
Axel meldt dat de gemeente opties voor samenwerking met andere gemeenten gaat bekijken. Besloten is een bureau 15 punten in een sterkte-zwakteanalyse in kaart te laten brengen in een vergelijking met twee mogelijke kandidaat-gemeenten. Opvallend is dat het sociaal domein daarin niet wordt meegenomen. Trekker van dit traject is een werkgroep bestaand uit raadsleden.
De Wmo-raad vindt het heel opmerkelijk dat het zo omvangrijke en belangrijke sociale domein niet in de analyse is opgenomen.
Axel meldt dat hij op 16 april a.s. contact zal hebben met Marianne Rasker in verband met
de Jeugdraad.
Axel denkt dat het goed is kandidaat-gemeenten voor samenwerking te bezoeken.
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Marjan stelt voor daarmee te wachten tot meer duidelijk is over de participatieraad.
Corry vraagt of het goed is het jaarlijks etentje van de Wmo-raad in juni te laten plaatsvinden,
voordat Axel weggaat. Zij stuurt een voorstel met data rond. Actie Corry
11. Afsluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.20 uur.
Pm-lijstje
- Tevredenheidonderzoek
- Training Wmo-raad
- Fusie gemeenten/Wmo-raden andere gemeenten
- Keukentafelgesprekken
- Begroting Wmo - agenda 13-05-2015
- 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
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) agenda 13-5-2015
- Participatiewet (15-4-2015) - agenda 13-5-2015
- Communicatie en PR (doorlopend)
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