NOTULEN van de openbare vergadering van de Wmo-raad van de gemeente
Landsmeer, gehouden op 9 december 2015 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te
Landsmeer.

Aanwezig:
Leden:

Marjan Huisman, Kees Persoon, Corry Stellema, Ada van Toorenenburg,
Margot Witteveld

Gemeente:

Marit Kamerman en wethouder Richard Quakernaat (20.00-21.00 uur)

Voorzitter:

Nel Klaasse Bos

Afwezig, mk:

Daniëlla Krijger

Notulist:

Tanja van der Aart (MKW secretariaatsservices)

1.

Opening en vaststelling agenda

Nel opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
2.

Mededelingen

Nel stelt voor de punten te bepalen die straks in het gesprek met wethouder Quakernaat aan
de orde komen.
Margot heeft het idee dat de Wmo-raad niet goed op het netvlies staat bij de wethouder en
de gemeenteraadsleden. Ze stelt voor de gemeenteraadsleden voortaan de notulen en het
jaarverslag te sturen. De Wmo-raad is in 2015 op geen enkel vlak om advies gevraagd.
Marjan vraagt zich af of de Wmo-raad alle relevante stukken krijgt. Ze mist de rapportage
over het derde kwartaal maar ook Wmo-raad gelieerde onderwerpen als de eigen bijdrage,
wachtlijsten dyslectici, problemen met de facturatie en lumpsum. In de memo zijn verbeterpunten genoemd, zo moet er meer aandacht zijn voor scholing en training. Ze schrok van de
opmerking dat de administratie nu op orde is en de gemeente meer aandacht kan besteden
aan de keukentafelgesprekken. Ze is nieuwsgierig hoe de wethouder tegen de rol van de
Wmo-raad aankijkt. Met Paul Peter was er sprake van een cocreatie en samen ontwikkelen.
Ze heeft dit gevoel niet bij wethouder Quakernaat.
Kees wijst op de terechte opmerkingen van de Rekenkamercommissie. Dit is een goed document om binnen de Wmo-raad te bespreken. Verder mist hij de quickscan waar de Rekenkamer aan refereert. Hij wil de memo en de quickscan binnen de Wmo-raad bespreken op
inhoud en bekijken wat de Wmo-raad echt niet heeft gezien. Hij vindt het jammer dat de
Wmo-raad niet betrokken wordt bij het Wmo-beleidsplan en het jeugdplan. Hij wil graag de
stand van zaken van de automatisering weten.
Ada vindt het een gemiste kans dat de wethouder de expertise uit de groep onbenut laat.
Ook zij mist samenwerking.
De agenda wordt vastgesteld.
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3.

In- en uitgaande post

In:
- 25-10-2015 - mail Marit Kamerman
• Memo 3D eerste kwartaal 2015 - kwartaalrapportage over de decentralisatie van het
Sociaal Domein wordt opgesteld door de gemeente (bijlage)
- 27-10-2015 - mail Marit Kamerman
• Van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein?
• Handreiking bij het bepalen van de koers rond advies, inspraak en zeggenschap na
de decentralisaties (bijlage)
- 11-11-2015 - mail van Koepel WMO-raden
• NIEUWSFLITS: toekomst Koepel, terugblik op ALV en Hannie van Leeuwenlezing
Uit:
07-11-2015 - mail van Kees Persoon aan Marit Kamerman
• Document 'losse eindjes' versie 2 van Wmo-raad (bijlage)
4.

Notulen Wmo-raad 14 oktober 2015

Dit agendapunt wordt wegens tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende vergadering.
5.

Samenwerking WMO-raad versus Participatieraad

In aanwezigheid van wethouder Richard Quakernaat en Marit Kamerman
Kees meldt de wethouder dat de Wmo-raad niet gelukkig is met de samenwerking en het
idee heeft dat er weinig appel wordt gedaan op de deskundigheid van de Wmo-raad. De
Wmo-raad heeft zelfs het gevoel dat ze wordt gezien als een soort OR die je er nu eenmaal
bij moet hebben. Het woord onvrede is al vaker uitgesproken. De Wmo-raad voelt zich een
beetje weggedrukt. Wellicht is het mogelijk om raadsleden direct aan te spreken om zo een
actievere rol te kunnen vervullen. Weet de gemeente Landsmeer wel dat er een Wmo-raad
is? De Wmo-raad heeft het gevoel naast de vaargeul te zitten en niet als Wmo-raad in al zijn
deskundigheid op het sociale domein erkend te worden door het college. De Wmo-raad is
nieuwsgierig naar de mening van de wethouder.
Wethouder Quakernaat en met hem de gemeente, neemt de Wmo-raad zeker serieus en de
vergelijking met een OR zint hem niet, dat is niet zo. Hij beaamt dat het laatste jaar de samenwerking niet optimaal was, het woord narrig viel al. Hij wil graag met nieuw elan de samenwerking oppakken. Hij wijst erop dat de Wmo-raad een adviescollege is dat gevraagd en
ongevraagd advies kan geven aan het college. Dit is belangrijk om tot goede besluiten te
komen binnen de Landsmeerse samenleving.
Margot vult aan dat ze ten tijde van Paul Peter veel meer samen optrokken en betrokken
werden bij het hele proces. Dit mist ze. Ze wil in een vroeg stadium bij het opzetten van beleid worden betrokken, zo mist ze stukken over bij voorbeeld jeugd.
Wethouder Quakernaat vindt dat de Wmo-raad in de hele transitieperiode is meegenomen.
Verder heeft de gemeente zich dit jaar niet bezig gehouden met het beleid, het beleid is vorig
jaar gemaakt. Er zijn nauwelijks beleidsstukken van belang naar de raad gegaan. Dit jaar is
alles geënt op de uitvoering van het beleid. Dat is de grootste zorg geweest.
Nel vindt dat de Wmo-deskundigheid niet is meegenomen bij de gang van zaken in het Middelpunt. Er lag een aanbod om mensen te trainen en de enquête lijkt een wassen neus. Wat
waren de beoogde resultaten?
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Wethouder Quakernaat noemt de enquête een verslaglegging van de gang van zaken op dit
moment. Zijn persoonlijke inzet is dat iedereen de zorg krijgt waar hij/zij recht op heeft. De
gemeente heeft niet eens tijd om zaken te evalueren. Hij wil graag samenwerken en het rapport bekijken.
Ada begrijpt dat de gemeente het te druk heeft met het op de rit krijgen van de 3D's. Ze vindt
het jammer dat de Wmo-raad niet bij het afscheid van Paul Peter was.
Wethouder Quakernaat beaamt dat de gemeente alle zeilen moet bijzetten om het beleid tot
uitvoering te brengen. De Wmo-raad wordt zeker betrokken bij de evaluatie van de uitvoering. Hij noemt de rapportage over het tweede en derde kwartaal.
Nel wijst erop dat het eerste kwartaal niet langs de Wmo-raad is gegaan.
Marjan mist de manier van samenwerking uit het verleden met Paul Peter. De cocreatie is er
helemaal uit. Als er geen beleid komt, wordt de Wmo-raad ook niet gevraagd. De Wmo-raad
heeft ook naar zijn functioneren gekeken en wil meer naar een Participatieraad en samenwerken binnen de regio. Ze wil met de wethouder ook graag spreken over de verordening
Participatieraad, de visie en ambities van de Wmo-raad.
Wethouder Quakernaat is niet op de hoogte van de werkwijze van Paul Peter. Hij vraagt de
Wmo-raad punten te melden, misschien kan hij dan het verwachtingspatroon begrijpen.
Marit voegt toe dat de gemeente dit jaar de samenwerking met de regio heeft geïntensiveerd. Ze noemt de contracten en de AWBZ, de Wmo-raad is uitgenodigd om regionaal mee
te denken.
Kees zoekt naar aanknopingspunten. De Wmo-raad heeft zicht op uitvoeringszaken en wil
zich daar ook graag mee bemoeien.
Wethouder Quakernaat beaamt dat de Wmo-raad in de samenleving staat. Hij wil graag beter en intensiever samenwerken. Van zijn kant zegt hij toe een werkplanning te maken voor
de komende periode. Dit doorkijkje levert hij voor de volgende Wmo-raad vergadering van 20
januari 2016 aan.
Marjan vraagt hem dan ook aan te geven waar de Wmo-raad bij betrokken wordt.
Wethouder Quakernaat neemt dit verzoek over, hij zet achter de punten de rol van de Wmoraad. Belangrijk is dat er concrete resultaten in documenten staan en waarop geëvalueerd
moet worden. Verder geeft hij aan dat in 2015 een aantal zaken naar achteren i verschoven.
Misschien had hij dat even aan moeten geven. Met de raad werkt hij aan de hand van een
langetermijnplanning. Wellicht werkt dit ook voor de Wmo-raad.
Marjan stelt dat je ook kunt kiezen voor een Wmo-raad zonder participatie en jeugd. Maar bij
een participatieraad hoort een nieuwe verordening. Ze neemt aan dat dit ook wordt besproken.
Wethouder Quakernaat denkt nog niet aan de verordening. Wel adviseert hij om een afgevaardigde van de seniorenraad te betrekken bij de Wmo-raad. Hij benadrukt dat hij zeer bereid is om samen te werken.
Ada denkt dat de Wmo-raad te weinig laat zien dat die er is.
Wethouder Quakernaat nodigt de Wmo-raad of een afgevaardigde uit om mee te gaan naar
de LOL. Hij kan de Wmo-raad dan eenvoudig introduceren. Het is veel sterker om het samen
meer te zetten.
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Margo vraagt zich af of de Wmo-raad de notulen en het jaarverslag actief onder de aandacht
van de raadsleden mag brengen. Het stoort haar dat de notulen al maanden niet op de website worden geplaatst.
Wethouder Quakernaat wijst erop dat de Wmo-raad een adviesorgaan is van het college en
niet van de raad. Het college is een uitvoerend orgaan en de Wmo-raad adviseert hierin. De
Wmo-raad kan raadsleden niet adviseren. Hij vraagt Marit de notulen op de site te plaatsen.
Marit biedt aan een pr-stukje over de Wmo-raad te plaatsen in het Kompas. Ook kan ze daar
aankondigden dat er nieuwe notulen op de site zijn gezet.
Marjan wijst erop dat er een periode is geweest dat het advies van de Wmo-raad niet in het
totaalpakket werd meegestuurd naar de raad.
Wethouder Quakernaat bespreekt in januari 2016 in een sessie de tweede en derde kwartaalrapportage. De Wmo-raad is hiervoor van harte uitgenodigd, alleen kan die geen onderdeel zijn van de vergadering. Uiteraard kan vanuit de sessie wel een vraag worden gesteld.
Nel concludeert dat de Wmo-raad en de wethouder over en weer voor 13 januari 2016 de
stukken sturen en dat beide partijen op 20 januari 2016 de vergadering bijwonen.
Onderwerpen zijn de participatieraad, een platform, de ingediende werkplanning van wethouder Quakernaat en voor zover van toepassing de resultaten. De Wmo-raad gaat zich
verdiepen in pr-mogelijkheden en de beste manier om samen op te trekken.
Er zijn nog enkele vragen:
Margot is van mening dat er ruim is begroot en er met het vierde kwartaal ruim € 700.000,00
overblijft. Ze vraagt de wethouder naar de achterliggende gedachte.
Wethouder Quakernaat legt uit dat het bedrag is gebaseerd op ervaringen uit het vorige jaar
en regionale afspraken. Het is Landsmeers geld. Als er iets overblijft, valt het in de algemene
reserve. Er is al een reserve voor de zorg van € 500.000,00, daarom wordt een eventueel
overschot bij de algemene reserve opgeteld.
Marit vult aan dat het budget voor de eigen bijdrage is gebaseerd op de eigen bijdrage van
vorig jaar. Echter vorig jaar was er de huishoudelijke hulp en nu is er ook de AWBZ, dit was
niet begroot.
Corry vraagt of de wethouder al in gesprek is met bedrijven over de 240 banen in de regio.
Wethouder Quakernaat is op regionaal niveau in gesprek met het werkgevers serviceplatform en om mensen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te brengen. Lokaal praat hij met
werkgevers. Er is zeker een bereidheid om mensen op te nemen. Landsmeer heeft er geen
groot potentieel in want hier zijn veel kleine bedrijfjes met amper personeel. Maar de grotere
bedrijven stellen zich positief op.
Corry vraagt of de eigen bijdrage wordt gestapeld.
Marit legt uit dat het een regionaal model is waar de eigen bijdrage maximaal is. Het CAK
berekent dit aan de hand van het inkomen, dat doet de gemeente niet.
Marjan legt uit dat naast de eigen bijdrage voor de zorg de hogere zorgpremie effect heeft op
de totale inkomsten. Zo is ook de extra bijdrage voor chronisch zieken verdwenen.
Wethouder Quakernaat stelt dat als het inkomen lager is de eigen bijdrage ook lager is.
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Marit wijst op een collectieve zorgverzekering als je onder het minimum van 130% zit.
Ada vraagt of de collectieve zorgverzekering aan de orde komt in het keukentafelgesprek.
Wethouder Quakernaat geeft aan dat het niet standaard wordt besproken. Maar waar het
van toepassing kan zijn wordt het onder de aandacht gebracht.
6.

Van Wmo-raad naar Participatieraad

Marjan wil de punten privacyreglement en het plan van Zorgbelang bespreken.
Nel wil de stukken eerst lezen en in een aparte sessie discussiëren. Ze stelt voor woensdag
6 januari 2016 het onderwerp Wmo-raad naar participatieraad met alle onderliggende documenten te bespreken.
De leden gaan akkoord dat die vergadering is op het adres van Nel op woensdag 6 januari
2016, aanvang 19.30 uur.
Marjan stuurt de relevantie stukken, wellicht ten overvloede, door.
Ada vraagt of de Wmo-raad ongevraagd advies gaat uitbrengen op de memo van 10 november jl.
Marjan vindt het moeilijk, ze heeft een opsomming van verwijten en kleine puntjes maar niet
echt een advies. De Wmo-raad heeft op onderdelen geadviseerd. Ze stelt voor de adviezen
naast het stuk te leggen en de thermometer er langs te houden.
Marjan stelt voor Karin Eemland te vragen hen te begeleiden in het advies. Als Karin niet beschikbaar is vraagt ze Yvonne Steemers.
Nel vraagt Ada om Daniëlla op de hoogte te stellen en de adviezen rond te sturen.
Marjan zegt toe contact op te nemen met Karin of Yvonne.
7.

W.v.t.t.k.

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

Samenstelling agenda volgende vergadering d.d. 20-01-2016

Niet besproken.
Op 6 januari 2016 is het onderwerp: Wmo-raad naar participatieraad met alle onderliggende
documenten.
9.

Afsluiting

Rondvraag: Corry maakt een nieuwe declaratielijst.
Nel dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 21.35 uur.
Pm-lijstje
 Vorming Participatieraad (14-10-2015, agenda 18-11-2015)
 Participatieplatform
 Tevredenheidsonderzoek
 Training Wmo-raad
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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
18-11-2015)
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
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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