NOTULEN van de openbare vergadering van de Wmo-raad van de gemeente
Landsmeer, gehouden op 17 februari 2016 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te
Landsmeer

Aanwezig:
Leden:

Marjan Huisman, Kees Persoon, Corry Stellema, Margot Witteveld

Gemeente:
Voorzitter:

Nel Klaasse Bos

Afwezig, mk:

Daniëlla Krijger, Ada van Toorenenburg, Marit Kamerman (gemeente)

Notulist:

Margreet Steenwinkel (MKW secretariaatsservices)

1.

Opening en vaststelling agenda

Nel opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
Op voorstel van Kees worden aan W.v.t.t.k. punten toegevoegd die de Wmo-raad met Marit
wil afstemmen.
De agenda wordt vastgesteld.
2.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen
3.

In- en uitgaande post

In:
25-01-2016 - mail Marit Kamerman
• Verzoek visie op beleid in concept Uitvoeringsplan Wmo-advies t.a.v. 'Right to Challenge' (zie agendapunt 6)
22-01-2016 - mail van patiëntenfederatie
• Aanbevelingen cliëntenorganisaties aan gemeenten
26-01-2016 - mail Marit Kamerman
• Verzoek advies over Woonvisie, onderdeel van Wonen en zorg (zie agendapunt 7)
29-01-2016 - mail Marit Ada van Toorenenburg
• Interessante link: https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isdinformatievoorziening-sociaal-domein/nieuws/tweede-gemeentelijke-monitor-sociaaldomein-nu-beschikbaar
01-02-2016 - Zorgbelang Zuid-Holland
• Uitnodiging voor bijeenkomst 'De toekomst van beschermd wonen en opvang in jouw
regio' (zie agendapunt 5)
08-02-2016 - VVD-fractie Landsmeer
• Verzoek voor informatief overleg over het beleidsterrein Wmo (zie agendapunt 5)
Uit:
20-01-2016 - mail aan Marit Kamerman
• Definitieve notulen voor publicatie op de website
02-02-2016 - mail aan Wietse Bulk, gemeente Landsmeer
• Advies over de Woonvisie, onderdeel van Wonen en zorg
• Margot heeft de bevestiging ontvangen dat de informatie naar de fracties in de ge-
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4.

meenteraad zal worden gestuurd. Het verdere traject is nog niet duidelijk.
02-02-1016 – mail aan Marit Kamerman
• Jaarverslag 2015 Wmo-raad Landsmeer
• Margot houdt in de gaten of er een ontvangstbevestiging komt met een beschrijving
van het verdere traject. Actie Margot
Notulen Wmo-raad 20 januari 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld
Naar aanleiding van
Pagina 2, punt 5
Kees vraagt of de tekstuele aanpassingen in het stuk over de vorming van de AdviesRaad
Sociaal Domein nog moeten worden doorgevoerd.
De voorzitter stelt Ada het stuk te laten aanpassen. Actie Ada
Pagina 3, punt 5
Naar aanleiding van de Samenwerkingsagenda en planning.
Kees wijst op een bericht dat in De Echo heeft gestaan over de ondertekening van een intentieverklaring voor ketensamenwerking tussen Zorgcirkel/Evean/DCL/gemeente en WonenPlus. In Kompas heeft er een klein bericht over gestaan. Terwijl dit iets is waar de Wmo-raad
voor pleit, is het vreemd dat de Wmo-raad hier niet over is ingelicht en ze het uit de krant
moet lezen. Opmerkelijk vindt de Wmo-raad ook dat er een vrijwillig voorzitter wordt gezocht
terwijl het een zeer veel omvattende taak kan gaan worden naarmate zich meer partijen
aansluiten.
Een vraag die bij de Wmo-raad opkomt, is de keuzevrijheid van cliënten, is die er nog wel of
is men aangewezen op de partijen die zich bij het platform aansluiten. Wat staat bijvoorbeeld
daarover in het convenant?
Nel merkt op dat in de planning wel het uitvoeringsplan Wmo staat, maar dat er geen beleidsplan wordt genoemd.
Pagina 4, punt 6
Ook de notulen van 14 oktober 2015 en 9 december 2015 zijn gecorrigeerd en net als de
andere definitieve notulen naar Marit gestuurd. Marit is ziek en heeft de notulen waarschijnlijk daarom nog niet op de website kunnen zetten.
Pagina 6, p.m.-lijstje
Naar aanleiding van het punt 'keukentafelgesprekken' op het p.m.-lijstje meldt Nel dat in het
gesprek met Marc de Jong van de VVD-fractie (zie agendapunt 5) hierover is gesproken. Hij
wist niet dat de mensen die zijn teruggegaan in aantal uren thuishulp dat via een brief en een
telefoongesprek gemeld hebben gekregen en niet door middel van een keukentafelgesprek.
5.

Terugkoppeling externe bijeenkomsten

Margot en Corry zijn vanmiddag naar een bijeenkomst geweest getiteld 'Over de toekomst
van beschermd wonen en opvang' georganiseerd door het Landelijk Platform GGz. Op de
goedbezochte bijeenkomst zijn de nodige onderwerpen aan de orde geweest waaronder het
rapport van Dannenberg. Binnen een maand komt er een verslag van dat Margot en Corry
aan de Wmo-raadsleden zullen doorsturen.
Kees geeft een terugmelding van de raadsvergadering van 14 januari jl. Op de agenda stonden de punten: Rapportage Rekenkamercommissie, kwartaalverslagen (kwartalen 2 en 3
2015) en het inkoopbeleid/inkoopbureau Zaanstreek Waterland. Dat laatste punt leidde tot
de kritische opmerking van de raad dat verlenging van de gemeenschappelijke regeling werd
voorgesteld zonder dat de voorafgaande periode was geëvalueerd.
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Verlengen leek gezien de tijdlijn de enige optie. Bij het nieuwe contract is Zaanstad de belangrijkste partij die namens de andere gemeenten zaken kan doen.
Margot meldt dat vandaag bekend is geworden dat Purmerend uit de inkooporganisatie is
gestapt wat betreft de Wmo. Dat zou consequenties kunnen hebben voor de regeling.
Kees vindt het opvallend dat zowel college als raad blijkbaar niet bijhouden wanneer belangrijke regelingen vervallen. De raad heeft in ieder geval aangegeven een halfjaar van tevoren
geïnformeerd te willen worden over vervallende contracten. De Wmo-raad moet misschien
ook wel een kalender gaan bijhouden om op tijd aan de bel te kunnen trekken.
De Rekenkamercommissie heeft aanbevelingen gedaan aangaande het beleid en de transparantie van het college. De raad neemt die over. Wellicht moet de Wmo-raad die aanbevelingen ook overwegen. Ook Middelpunt kwam aan de orde bij het rapport van de Rekenkamercommissie. Het is de Wmo-raad opgevallen dat niet duidelijk wordt gerapporteerd over
eventuele achterstanden. Die waren er wel, want er is een extra kracht ingehuurd om die
weg te werken. De Wmo-raad maakt zich bijvoorbeeld zorgen over Veilig Thuis, waarvoor de
wachtlijsten in Amsterdam weer aan het oplopen zijn.
Afgelopen maandag hebben Kees en Nel met Marc de Jong van de VVD-fractie Landsmeer
gesproken. De VVD wilde met verschillende gremia in Landsmeer kennismaken. Kees en
Nel hebben duidelijk gemaakt dat de Wmo-raad geen politiek engagement heeft. Enkele interessante punten uit het gesprek:
Binnen de gemeenteraad is het Axel Damme (Lijst MvC) die daar waar mogelijk vraagt waar
het advies van de Wmo-raad bij een voorstel is. Marc de Jong zal hem voortaan bijvallen.
De VVD vindt dat de Wmo-raad ook iets moet zeggen over relevante informatie die ter informatie naar de raad komt, zoals de kwartaalrapportages.
De VVD wist niet dat er geen keukentafelgesprekken zijn gevoerd toen de huishoudelijke
hulp werd verminderd.
6.

Right to Challenge

De gemeenteraad heeft Right to Challenge goedgekeurd. Het stond kort vermeld in de beleidsnota ‘Met elkaar, voor elkaar’. De inhoud was niet bekend maar de gemeente moet er
nu wel mee verder.
De Wmo-raad vindt het belangrijk eerst te werken aan de acties die onder de Wmo moeten
uitgevoerd. Totdat de uitvoering op poten staat heeft Right to Challenge nog geen zin.
7.

Advies Woonvisie Landsmeer

Nel bedankt Kees en Margot voor hun snelle actie bij deze adviesaanvraag die kort voor de
deadline werd ontvangen. Het advies is naar Wietse Bulk gestuurd en er is een ontvangstbevestiging ontvangen waarin staat dat het naar de raadsleden is gestuurd. Het vervolgtraject
is nog niet duidelijk.
8.

W.v.t.t.k. en rondvraag

Kees heeft punten verzameld die nog met Marit moeten worden afgestemd, dit wordt 'het
lijstje van de Wmo-raad':
Vragen over Veilig Thuis
Intentieverklaring/convenant samenwerkingsplatform
Beleidsplan Wmo in het kader van de Samenwerkingsagenda
Stand van zaken privacyreglement
Zijn de klachtenregelingen bij de zorgaanbieders opgevraagd of wanneer gaat dat gebeuren? Cliënten dienen namelijk klachten bij de zorgverlener in te dienen en de wethouder heeft aangegeven dat hij de meldingen zal opvragen zodat hij weet wat de klachten inhouden.
Wanneer komt de kwartaalrapportage vierde kwartaal 2015?
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Is er geïnstitutionaliseerd overleg tussen huisartsen en Middelpunt?
Krijgt Middelpunt wel meldingen uit het dorp zodat ze klein kunnen houden wat klein is?
Kees zal het lijstje aan Marit sturen. Actie Kees
Marjan vindt het opvallen dat de wijkverpleegkundige niet in het kernteam van Middelpunt zit.
Een ander zorgpunt is de vertegenwoordiging van ouderen in het kernteam. Deze groep
wordt vertegenwoordigd door Wmo-consulenten, maar is dat wel de juiste vertegenwoordiging?
Margot verwijst naar berichten in de krant dat de eigen bijdrage bij zorg of voorzieningen
vaak zo hoog is dat mensen afzien van zorg. In Landsmeer zijn de eigen bijdragen voor 2015
niet omhooggegaan maar hoe ligt dat voor 2016? Een ander probleem is de stapeling van
eigen bijdragen.
Kees heeft via het cliëntenplatform gevraagd hoe de regelingen zijn.
Marjan verwijst naar het signaleringsinstrument SPARK dat in Zeeland is ingevoerd. Aan de
hand daarvan worden kinderen door de Jeugd-GGZ gevolgd vanaf de consultatiebureauleeftijd tot het einde van de lagere school. De Jeugd-GGZ-(wijk)verpleegkundige ziet de kinderen en ouders een keer per jaar en vult met de ouders een screeningsformulier in. Op die
manier kunnen in een vroeg stadium signalen worden opgevangen.
Nel en Marjan zien het als een instrument, een middel voor vroege signalering.
Margot en Corry maken zich zorgen over de privacy als gezinnen/kinderen zo gevolgd worden.
9.
-

Samenstelling agenda volgende vergadering d.d. 16-03-2016
Wethouder R. Quakernaat uitnodigen
'Lijstje van de Wmo-raad'
Samenwerkingsagenda. Geven de onderwerpen die daarop staan de visie voor 2016
weer en loopt die agenda parallel met die van de gemeenteraad? Is er een beleidsplan?
Agendapunten van Wmo-raadsleden. Als Ada de conceptagenda twee weken voor de
vergadering laat rondgaan, kan de Wmo-raad daar zo nodig nog punten aan toevoegen.
Actie Ada

10. Rondvraag
Kees verwijst naar het faillissement van ETS Taxi en Zorgvervoer. De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering van 14 januari jl. aangegeven dat het vervoer door Munckhof
wordt overgenomen.
Kees verwijst naar het faillissement van TSN. Er is een tender uitgeschreven met als sluitingsdatum 22 februari 2016. Dan zal worden bepaald wie de zorgverlening overneemt.
Marjan vraagt of de Wmo-raad daarbij om advies wordt gevraagd.
11. Afsluiting
Nel dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 21.00 uur.
P.m.-lijstje
 Vorming Participatieraad (agenda's 14-10-2015 en verder)
 Participatieplatform
 Tevredenheidsonderzoek
 Training Wmo-raad
 Fusie gemeenten/Wmo-raden andere gemeenten
 Keukentafelgesprekken
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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, 14-10-2015,18-112015)
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
13-05-2015)
 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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