NOTULEN van de openbare vergadering van de Wmo-raad van de gemeente
Landsmeer, gehouden op 18 februari 2015 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te
Landsmeer.
Aanwezig:
Leden:

Axel Damme, Marjan Huisman, Daniëlla Krijger, Kees Persoon,
Corry Stellema, Ada van Toorenenburg, Margot Witteveld

Gemeente:
Voorzitter:

Nel Klaasse Bos

Afwezig, mk:
Notulist:
1.

Margreet Steenwinkel (MKW secretariaatsservices)

Opening en vaststelling agenda

Nel opent de vergadering om 19.35 uur en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
2.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.
3.

In- en uitgaande post

Van de LOL (Lokale Omroep Landsmeer) is het verzoek gekomen om aanstaande zondag in
een uitzending aanwezig te willen zijn om te reageren op een interview met Petra Viereck
over mantelzorg en op vragen van kijkers/luisteraars.
Kees en Daniëlla hebben een gesprek gehad met Marcel Molle en Henk Wals van de LOL.
Dat ging over een idee van de LOL voor een programmareeks 'In de diepte' waarin met deskundigen dieper op onderwerpen wordt ingegaan. Een van de onderwerpen zou kunnen zijn:
de participatiemaatschappij. De ideeën zijn nog erg globaal. De Wmo-raad wil afhankelijk
van de verdere invulling en na overleg binnen de Wmo-raad overwegen mee te werken aan
'In de diepte'.
Voor zondag is het te kort dag om een vertegenwoordiger van de Wmo-raad te sturen. Marjan zal Angelien (voormalig Wmo-raadslid) polsen.
Actie: Kees zal de LOL van het besprokene op de hoogte stellen. Hij zal tevens aangeven dat hij en Daniëlla de contactpersonen voor de LOL zijn.
4.

Notulen

Conceptnotulen Wmo-raad 19 november 2014
Inhoudelijk en naar aanleiding van:
Pagina 3, punt 4:
Mantelzorg. Margot heeft contact gehad met Petra Viereck. Het ging in eerste instantie om
een kennismaking en later ook om een informatievraag. Margot stelt voor het onderwerp
mantelzorg een keer te agenderen.
Margot stelt voor om binnen de Wmo-raad mantelzorg verder te bespreken. route informatie
over budget, resultaatmeting et cetera op te vragen.
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De Wmo-raad neemt aan dat er over de inspanning op het gebied van mantelzorg gerapporteerd zal worden. Ada heeft al eens gevraagd naar het beleidsplan Mantelzorg, maar heeft
dat nog niet ontvangen.
Beide punten (tussenrapportage en beleidsplan) komen op de lijst van openstaande vragen
en toezeggingen te staan.
Actie: Margot mailt haar vragen aan Kees.
De notulen worden vastgesteld
Verslag informele Wmo-raadsvergadering 11 februari 2015
Uit het verslag worden punten overgenomen voor de reguliere vergadering:
Terugkoppeling met wethouder
Kees heeft een lijst van openstaande vragen en toezeggingen uit 2014 gemaakt. Input is
welkom (zie ook agendapunt 5).
Overgang Wmo-raad naar participatieraad
Het is de bedoeling dat Landsmeer een participatieraad krijgt in januari 2016. 2015 wordt
daarom door de Wmo-raad gezien als overgangsjaar waarin een startdocument wordt opgesteld en afstemming met andere betrokkenen kan plaatsvinden, bijvoorbeeld met de Seniorenraad.
Actie: Kees, Nel en Margot stellen het startdocument op
Communicatie
Daniëlla heeft van de gemeente medewerking gekregen om een deelwebsite voor de Wmoraad in te vullen. De Wmo-raad kan informatie voor die webpagina's aanleveren aan de afdeling Communicatie. Er moet ook een stukje komen over de Wmo-raad en zijn leden met een
foto.
Axel doet de suggestie op de pagina van de Wmo-raad ook een verwijzing naar de klachtenregistratie op te nemen. Mensen melden zich nu nog weleens bij Wmo-raadsleden.
Actie: Tijdens de Wmo-raadsvergadering van 18 maart 2015 worden foto's gemaakt.
Jaarverslag/begroting
Jaarlijks dient een jaarverslag over het afgelopen jaar en een begroting voor het nieuwe jaar
te worden gemaakt.
Actie: Margot maakt het jaarverslag 2014
Voor de begroting is het goed te weten wat de stand van het budget is. Marjan heeft gegevens en bij de gemeente kan de stand worden gecheckt. De uitgaven/declaraties worden
door penningmeester Corry bijgehouden en bij de gemeente ingediend.
Actie: Corry maakt in overleg met Marjan de begroting voor 2015.
5.

Afstemming wethouder R. Quakernaat – Wmo-raad

De wethouder heeft afgezegd voor deze vergadering.
De Wmo-raad bespreekt de door Kees opgezette inventarisatie van toezeggingen en vragen
die sinds 2014 openstaan. De lijst zal voldoende ruim van tevoren aan de wethouder worden
gestuurd zodat in de vergadering van 18 maart 2015 de antwoorden en acties aan bod kunnen komen.
Bij 'Advies WMO raad Landsmeer over concept verordening WMO Landsmeer 2015'
Marjan merkt op dat vervoer naar dagbesteding voor bepaalde doelgroepen niet meer wordt
vergoed.
2

Margot wijst erop dat er dagbestedingslocaties zijn gesloten. Er zitten mensen thuis.
Actie: Marjan mailt haar vragen hierover naar Kees.
Privacyreglement Middelpunt
In het Kompas heeft de tekst gestaan van de eed die medewerkers van Middelpunt afleggen.
De Wmo-raad blijft van mening dat er een privacyreglement nodig is, speciaal voor Middelpunt. Daarin moet geregeld worden welke informatie hoe wordt opgeslagen en wie daar toegang toe heeft en wat ermee gedaan kan worden. Het reglement van de gemeente is te algemeen om zonder aanpassing gebruikt te kunnen worden. Het zal niet moeilijk zijn uit andere gemeenten een voorbeeld over te nemen.
Margot denkt dat het goed is een onderscheid te maken tussen openstaande vragen en toezeggingen voortgekomen uit adviezen en vragen en toezeggingen die uit het benen-optafelgesprek komen.
Mantelzorg
(zie agendapunt 4)
Verordening leerlingenvervoer en andere zaken
(zie agendapunt 8)
Actie: Kees past het document aan en stuurt het rond voor een laatste controle zodat
het rond 26 februari 2015 naar wethouder Quakernaat kan worden gestuurd.
Actie: Ada nodigt de wethouder uit voor de vergadering van 18 maart 2015. Dit is de
avond van de verkiezingen, maar de wethouder hoeft maar een gedeelte van de vergadering
bij te wonen.
Corry meldt dat zij niet de hele vergadering aanwezig kan zijn omdat zij voorzitter is van het
stembureau.
6.

W.v.t.t.k.

Archief
Axel heeft kastruimte op het gemeentehuis geregeld. Hij zal de archiefstukken van de Wmoraad daarin opslaan.
Voorzitterschap Wmo-raad
Marjan heeft doorgegeven aan Paul-Peter dat zij geen voorzitter meer is. Nel is voorlopig
technisch voorzitter van de Wmo-raad en Kees is aanspreekpunt. Corry zal de vergoedingen
aanpassen zoals besproken is.
Mantelzorg
Margot verwijst naar informatie dat de Seniorenraad initiatief wil nemen om het sociaal isolement in Landsmeer te verminderen. Zij vindt dat mantelzorg daar een rol in moet krijgen.
Daniëlla wijst erop dat er diverse fondsen zijn waar eventueel de financiering van zulk soort
initiatieven kan worden gezocht.
Actie: Nel zal over beide suggesties contact opnemen met Fenna.
De Keern
Nel zou met Theo een bezoek brengen aan de cliëntenraad van De Keern. De cliëntenraad
blijkt echter te zijn opgestapt. Doordat Nel's moeder in De Keern zit, voelt zij zich te betrokken en vraagt zij anderen de actie over te nemen.
Actie: Als er een nieuwe cliëntenraad is zullen Kees en Marjan contact leggen. Nel
geeft dat door aan haar contactpersoon bij de vertrokken cliëntenraad.
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7.

Samenstelling agenda Wmo-raadsvergadering 18 maart 2015

-

Gesprek met wethouder Quakernaat over de lijst met openstaande vragen en toezeggingen.
Monitoring. Hoe wil de Wmo-raad resultaten kunnen zien en welke informatie is daarbij
gewenst?

8.

Rondvraag

Marjan is bij Theo geweest, die blij was met het bezoek. Theo zal in de Seniorenraad blijven.
Marjan vraagt of de Wmo-raad nog iets moet doen aan het afscheid van wethouder Hienkens.
Als er een afscheidsgelegenheid is zullen Marjan en Margot proberen te gaan.
Kees heeft een ander e-mailadres: kees.persoon@upcmail.nl
De Wmo-raadsleden dienen Theo uit hun groepen te verwijderen.
Daniëlla wijst erop dat de verordening Leerlingenvervoer is aangepast. De nieuwe verordening gaat volgend jaar in en heeft flinke gevolgen voor de vergoeding die ouders kunnen krijgen. Landelijk zijn er nog signalen over de gevolgen van de eigen bijdrage bij uithuisplaatsing en het niet altijd uitbetalen van het PGB. Mogelijk spelen die zaken ook in Landsmeer.
Dit zijn geen Wmo-zaken, maar ze raken wel de doelgroep want er wordt meer inzet en een
grotere financiële bijdrage van ouders verwacht en dat heeft wellicht gevolgen voor de participatiemogelijkheden van de ouders en de kinderen.
Actie: Daniëlla mailt haar vragen aan Kees zodat ze kunnen worden opgenomen in de
lijst voor de wethouder.
9.

Afsluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.15 uur.
Pm-lijstje
- Tevredenheidonderzoek
- Training Wmo-raad
- Fusie gemeenten/Wmo-raden andere gemeenten
- Keukentafelgesprekken
- Participatiewet
- Begroting Wmo
- Inkoop
- Jeugdzorg
- werven leden Wmo-raad Ouderen en Jeugd (vervang Theo en Axel)
- Mantelzorg
- Dagopvang en Dagbesteding
- Woonvisie
- Thema debat LOL, bijdrage door Wmo-raad
- Evaluatie Middelpunt
- De Keern
- Monitoring
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