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Betreft: Notulen 8 mei 2019   

 

 Notulen 48 ‘overleg van de Wmo raad Wijchen  

Onderwerp Overleg Wmo raad Wijchen 

Datum 8 mei 2019  

Plaats Huis van de Gemeente, kamer Batenburg 

Voorzitter Henk Grootveld 

Notulist Margreet Aldeweireldt 

Aanwezig Henk Grootveld, Gerard Wesseling, Hans Gunsing, Thea van 

Vlijmen 

Namens Gemeente Wijchen Theo Anema en Margreet Aldeweireldt 

(notuliste)  
Afwezig Katja Jamin, Rudy de Kruijf 

 

 

1 Opening  

• Lies Beekmans wordt welkom geheten. Zij geeft vandaag een presentatie over het 

doelgroepenvervoer.  

2 Presentatie doelgroepenvervoer (Lies Beekmans) 

• Omdat de kosten van het doelgroepenvervoer enorm zijn, wordt er regionaal gekeken 

hoe we verder moeten.  

• Gemeente Wijchen participeeert met 18 gemeenten in een BVO 

(bedrijfsvoeringsorganisatie). Paul Loermans is namens Wijchen bestuurslid en 

vicevoorzitter. Rob Engels namens gemeente Overbetuwe is de voorzitter. 

• De vervoersorganisatie heeft in 2016 overeenkomsten gesloten, maar niet iedere 

gemeente heeft dezelfde contracten afgesloten. Wijchen heeft Regiotaxi al bij AVAN 

ondergebracht, vanaf volgend jaar (schooljaar 20/21)  ook het leerlingenvervoer.  

• Demograische ontwikkelingen maken dat het beroep op deze voorzieningen groter 

wordt. Het dagbestedingsvervoer van Op Stap zit niet bij  AVAN.  

Gemeente fasciliteert dit deels. Dagbestedingsvervoer is in eerste instantie de 

verantwoordelijkheid van de aanbieder. Gemeente Wijchen vergoedt € 10,65 per 

persoon per dag. Dit is niet dekkend, maar is wel een prikkel om te kijken hoe het 

ook anders kan om kosten te beperken. Als dit vervoer ondergebracht moet worden 

bij AVAN stijgen opnieuw de kosten. 

• Op Stap is een vrijwilligersorganisatie en kan nu bijv. vervoer naar een nieuw 

gestarte dagbesteding “Het Kuijperke” in Niftrik er al niet meer bij hebben. Rondom 

Wijchen is hierover in gesprek met “Het Kuijperke”. Taxi Rutten is er om de grootste 

druk op te vangen.  

• Wat kunnen we nog aan de onderkant van het openbaar vervoer doen? Breng Flex is 

een vorm van ov die we in Wijchen hebben gekregen omdat we bepaalde niet 

rendabele buslijnen hadden die eruit zijn gehaald. Tegenruil is Breng Flex, dit is alleen 

halte tot haltevervoer zonder overstap. Kosten zijn € 3,50 euro per rit. Voor iedereen 

te gebruiken, het is een provinciale regeling.  
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• Gemeente is in gesprek met de provincie. Een scenario zou kunnen zijn dat WMO 

vangnet bij AVAN wordt ondergebracht. Het is een openbaarvervoer onderdeel (OV 

Vangnet). Mensen die niet bij Op Stap terecht kunnen pakken dit vaak op. Hoog tarief 

of laag tarief wordt berekend afhankelijk van beschikbaarheid reguliere OV. Voor 

burgers in het buitengebied is dat wel een mogelijkheid. Hoe houdt je de kosten  

beheersbaar? Gebruik hiervan valt mee geeft Lies aan, er is te weinig voorlichting 

vanuit de provincie waardoor er niet zoveel gebruik van wordt gemaakt.  

• Er zou wel wat meer verduidelijking mogen komen over alle soorten vervoer. Lies is 

bezig om WMO-pas op te tuigen zodat mensen die het nodig hebben er ook beter 

gebruik van kunnen maken.  

• Klanttevredenheid van AVAN is goed, evaluatie wordt uitgevoerd tot 2017. Notitie 

kostenbesparingsmaatregelen volgt nog. In Druten is deze al goedgekeurd. Als lokaal 

al voorzien wordt door Op Stap, dan zijn er alleen nog kilometers nodig voor buiten 

de gemeente. Adviesdocument opgesteld over toekomst AVAN.  

• WMO-raad merkt op dat er discrepantie is tot het doel kostenverlaging 

doelgroepenvervoer. Je wil fasciliteren maar ook bezuinigen, maar de kosten lijken 

alleen maar meer te worden. Lies geeft aan dat er ook andere oplossingen te 

bedenken zijn. Op Stap kan bijv. Vervoer van kamer tot kamer niet meer doen. Dat 

ligt nu bij taxi Rutten. Dit zou ook kunnen bij AVAN, maar dan moeten er specifieke 

eisen worden gesteld aan de chauffeurs. 

• Wat gaat er nu met de kosten gebeuren? Bij aanvang is gebruik gemaakt van oude 

cijfers. Nu begroting maken op actuele cijfers. 1 miljoen gaan we niet redden. Er is nu 

gekozen om opnieuw aan te besteden. Er komt een call center tussen AVAN en 

vervoerders. Er komt een nieuw contactcentrum en deze wordt apart aanbesteed.  

• In nieuwe bestekken worden maximale rijtijden opgenomen. Uitgangspunt is 1,5 keer 

de rechtstreekse rijtijden. Jeugdvervoer, leerlingenvervoer gaat mee in de 

aanbestedingen. Wat is de meest gunstige perceelsindeling? Waar wonen de kinderen  

en waar gaan ze naartoe. Gaat dat vanuit de gehele regio? De Waal vormt een 

natuurlijke scheiding tussen Nijmegen en Arnhem. MKB vervoerders ook betrekken? 

Duurzaamheid is ook belangrijk, maar werkt kostenverhogend. Wel realistische eisen 

neerleggen. 

• Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer wordt 2-jaarlijks gehouden. Theo 

deelt nog een keer het laatste onderzoek met de WMO-Raad. Gemeentelijke 

Leerlingenvervoerconsulenten indiceren, maar daarna stopt betrokkenheid gemeente.  

• Er is een convenant getekend, 16-5 komen bestuurders bij elkaar. Perceelsindeling, 

MKB-aspect en de duurzaamheidsaspecten worden dan besproken. Waarschijnlijk 

worden de kosten per perceel berekend. Dit kan voor onze gemeente ongunstig 

uitvallen.   

• Hoe is de relatie van de inclusieagenda tov dit verhaal? Hoe korreleert dit met elkaar? 

Het is voortdurend in beweging, en afhankelijk van wensen van mensen. Lies is hier 

nauw bij betrekken. 

• Deze presentatie is door Lies aan Gerard doorgestuurd.  

3 Vastelling agenda 8-5-2019 

•  De agenda wordt vastgesteld. 

4. Goedkeuring notulen dd. 10-4-2019 

 

• Notulen 10-4-2019 worden goedgekeurd. 

 

5.  5. A :   Actiepuntenlijst 10-4-2019 De lijst wordt doorgenomen.  

Relevante opmerkingen bij 

  4. 13-03-2019:  Hans heeft de bijeenkomst in Batenburg bezocht. Zijn bevindingen  

                          staan vermeld onder agendapunt 9  
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  8. 13-03-2019:  Dit jaarverslag is verstuurd 

12. 10-04-2019:  De advertentie wordt geplaatst in de Wegwijs van 15 mei 

13. 10-04-2019:  De informatie uit Druten, Jaarverslag 2018, werd gekwalificeerd met  

                          de term “PRIMA jaarverslag”.                            

14. 10-04-2019:  Vanwege personele wisselingen zou een organogram nu niet actueel zijn.  

                          Als de functies weer bemensd zijn, dan alsog een organogram laten zien. 

15. 10-04-2019:  Enquetevragen komen ter sprake bij agendapunt 7 

Afgehandeld zijn: van de lijst 10-4-2019: 4-8-9 en 11.   

Ac De  

6. Een gezamenlijke bijeenkomst van beleidsambtenaren sociaal domein en de WMO 

• 1 of 2 mensen gaan dit met Theo opzetten, de discussie daarna aangaan met de 

gehele WMO-raad. Thea van Vlijmen en Henk Grootveld zullen dit tijdelijk oppakken. 

Als de vacature wordt ingevuld kan het nieuwe lid dit eventueel oppakken.  

Zie ook actiepuntenlijst. 

7.  Stand van zaken “Herstelstappen” Inclusieagenda 

• Bij “Iedereen doet mee”, zijn een aantal dingen niet helemaal goed gelopen.  

keer hebben we het daar al uitgebreid over gehad. Aansturing ligt bij werkgroep 

Inclusie.  

• Nieuw plan is gemaakt voor 4 werkgroepen. Bij gemeente zijn er wat problemen qua 

tijd. Er is nu voor gekozen om via “Zorgbelang Inclusief” een steeksproef gewijze 

enquete aan te bieden bij de Wijchense bevolking. Lucas zou dit op zich nemen, maar 

Henk ziet nog niets hierover in de WegWijs. Theo vraagt bij Lucas naar stand van 

zaken. 

• Laatste vragen van enquete komen nog richting Henk, en dan stuurt Henk het door 

naar iedereen voor commentaar.  

• Henk geeft aan dat er keuzes gemaakt moeten worden. WMO-raad dacht dat Lucas 

dit zou doen maar is niet gebeurd.  

8. Info vanuit de communicatiehoek 

• Tekst “stoppertje” wordt doorgenomen voor in de Wegwijs. Gerard mailt een 

gewijzigde tekst rond.  

• Tekst voor op de website is gestuurd aan Theo, deze wordt door de webredactie nog 

geplaatst op de website. 

 

Zijdelings kwam aan de orde de open brief van de VNG aan het kabinet, waarin 

gewag gemaakt wordt, dat de VNG de jeugdzorg weer op het bordje van de overheid 

wil leggen. Gebeurt dit niet, dan zullen er veel voorzieningen gaan verdwijnen.  

Volgende maand overleg met Marielle Heuvelmans “Rondom Wijchen” over brief VNG 

minster Bruls. 12e juni 2019 Miranda Thijssen uitnodigen om toelichting te geven 

over effecten op de zorg.  

9. Vermeldenswaard vanuit de aandachtsgebieden 

• Activiteiten 2020; 

Het document was meegestuurd in bijlage. Dit document is nodig bi de 

subsidieaanvraag, deze moet voor 1 juni 2019 binnen zijn. De aanwezige leden gaan 

accoord met de tekst. 

• Seniorencentrum; 

In de mail van Hans, geeft hij aan, hoe hij zijn rol ziet bij de kwartiemakersgroep. 

Hij ziet zijn rol duidelijk als adviserend, geen deelname aan werkgroepen die 

geformeerd zijn. Die opvatting leefde ook al bij de andere leden, die tot nu toe 

geparticipeerd hadden bij gesprekken rond het seniorencentrum. 
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In het geval Hans niet in de gelegenheid is vergaderingen bij te wonen, zijn Katja en 

Henk beschikbaar voor vervanging. 

• Info bijeenkomst leefbaarheidsgroepen; 

WMO-raad is welkom bij de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de leefbaarheidsgroepen. 

Hans vond het goed erbij te zijn. De “woonagenda’s” en de duurzaamheid waren de 

topics. Er is spraken van veel gezamenlijk belang. Hij vond dat er te weinig 

leefbaarheid aan de orde was geweest   

• De vraag in de mail 26 april van Theo Annema, willen wij nadere toelichting 

over de monitoring?;  

Er komt een informatienota voor de gemeenteraad met rapportage WMO jeugd.  

Zodra de datum bekend is, zal Gerad dat doorsturen. Leden gaan ervan uit dat het 

bijwonen van deze info-avond, voldoende informatie zal geven, waardoor een aparte 

uitleg voor leden van de WMO-raad niet persé nodig is.  

10. Rondvraag en sluiting 

• Thea van Vlijmen: 

Maandagochtend 13-5 is er overleg met Weijnand Rommens van Sociaal 

wijkteam, en CPW. Nu Paula geen lid meer is ven de Wmo-raad en zij een 

bijzondere positie inneemt bij het Sociaal wijkteam, vraagt zij zich af er een 

ander lid daarbij aanwezig zou moeten zijn. 

De leden achten de deelname van Thea bij dat overleg voorlopig voldoende.  

• Gerard Wesseling:  

In de Gelderlander van ma. 6 mei stond vermeld in het artikel dat op o.a. do 9 

mei een informatieavond zou zijn over de plannen van TKWM . In de 

overzichten van de vergaderingend van informatieavonden is deze datum niet 

terug te vinden. De WMO-raad wil dit project volgen, omdat er mogelijk  

ruimte voor een ouderenvoorziening meegenomen kan worden in de plannen.  

• Sluiting om 17.15 uur.    

Actielijst 8-5-2019  

 

 Wanneer 

afgesproken? 

Wat? Wie? opmerkingen 

 

1. 13-2-2019 Stichting Leergeld m.n. ‘passend 

onderwijs’:  Henk en Gerard gaan in 
gesprek.   

 

Henk 

Gerard 

Geen voortgang 

Te melden 

2. 13-2-2019 Uitnodigen bestuurders project 

Rondom Wijchen en  Meer voor 

mekaar en Titus Burgers 
 

Henk/ 

Gerard 

Wordt gepland in 

juni 

3. 13-3-19 Inlooppunt sociaal wijkteam in het 
Huis van de gemeente. 

Agenderen voor WMO-overleg van 3 

juni 2019. 
 

Gerard 
 

Henk 

3-6-2019 

4. 13-3-2019 Zorgcentrum voor cluster 4 kinderen 

in Wijchen? Paul Loermans bespreekt 

dit onderwerp met Kans & Kleur. 

Theo volgt het. De volgende keer 

13-6-2019 terugkoppeling door Theo  

Theo 12-6-2019 

 5. 13-3-2019 Jaarverslag van  Kans en Kleur aan 

de WMO-Raad toesturen. 

Theo 12-6-2019   
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6. 10-4-2019 Samenwerking CPW 

Waar is overlap en kan er worden 

samengewerkt? Henk neemt contact 

op met Jolien Bodde, voorzitter 

CPW.-  

Henk 12-6-2019 

7. 10-4-2019 Overleg beleidsambtenaren Sociale 

Leefomgeving en WMO-raad   

WMO-raad ziet uit naar dit overleg. 

Thea van Vlijmen gaat dit samen 

met Theo Anema oppakken. Henk 

Grootveld is achtervang Thea.  

 
 

Theo/The

a/Henk 

 
 

12-6-2019 

8. 10-4-2019 Organogram beleidsadviseurs Sociale 

Leefomgeving. Er zijn wat personele 

wijzigingen, Theo wacht met 

verzending tot dit is aangepast.   

Theo Tot nader orde op 

actiepuntenlijst 

9. 10-4-2019 Inclusieagenda “Iedereen doet Meer” 

• Doorsturen vragenlijst/ 

enquetevragen van “Zorgbelang 

Inclusief” als deze bij Henk 

binnen is.  

• Lucas z.s.m naar stand van 

zaken enquete vragen en de 

vermelding in Wegwijs. Welke 

keuzes gaan er nu gemaakt 

worden? 

 

 
Henk 

 

 
 

Theo> 

Lucas vd 

Horck 

 

 
12-6-2019 

 

 
 

12-6-2019 

10. 2-5-2019 Klanttevredenheidsonderzoek 

Leerlingenvervoer z.s.m. toesturen 

aan WMO Raad 

Theo 12-6-2019  

11 2-5-2019 Miranda Thijssen uitnodigen om 

toelichting te geven over effecten 

op de zorg.  

Gerard 12-6-2019 

12. 2-5-2019 Monitoring rapportage WMO 

Jeugd  

Informatienota volgt. Gerard 

houdt de agenda van de 

gemeenteraad in de gaten.  

Gerard 12-6-2019 

13. 2-5-2010 Ouderenvoorziening centrum 

WijchenOntwikkelingen “Project 

Tussen Kasteel en Wijchens 

Meer” volgen.  

Gerard 12-6-2019 

 

 


