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Betreft: Notulen 11 september 2019
Notulen 50 ‘overleg van de Wmo raad Wijchen
Onderwerp
Overleg Wmo raad Wijchen
Datum
11 september 2019
Plaats
Huis van de Gemeente, Kasteel kamer 1.02
Voorzitter
Henk Grootveld
Notulist
Margreet Aldeweireldt
Aanwezig
Henk Grootveld, Gerard Wesseling, Hans Gunsing, Thea van
Vlijmen, Katja Jamin, Rudy de Kruijf (komt later met
kennisgeving).
Namens Gemeente Wijchen Noortje van de Pas en Margreet
Aldeweireldt (notulist)

Afwezig
1

Opening en mededelingen
•

•
•
•
2

Kennismaking met de nieuwe contactambtenaar Noortje van de Pas
•

3

Agenda van 11 september 2019 wordt vastgesteld.

Goedkeuring notulen dd. 12 juni 2019
•
•
•
•
•

5.
5.A :

Noortje van de Pas is de vervangster van Theo Anema en stelt zich voor aan de
leden en vice versa.

Vaststelling agenda 11-9-2019
•

4.

Rudy heeft laten weten wat later te komen.
Vandaag om 16.30 uur is het afscheid van Paula.
Jolien Bodde is niet meer werkzaam als voorzitter van de CPW. De nieuwe
voorzitter is Ben Penterman.
Afspraak is dat Titus eens per kwartaal aanschuift.

Thea van vlijmen staat zowel op af- als aanwezig;
De opening van het seniorencentrum op 3-10-2019 wordt verplaatst naar 7-112019;
Blz. 4 punt 8, studiedag 2019. Voorstel studiedag. Henk toevoegen
Stichting leergeld wordt in de vergadering van oktober behandeld. Ernie Drissen
komt hierover praten en wellicht ook nog over de voedselbank.
Inlooppunt Sociaal Wijkteam in Huis van de Gemeente, agenderen voor het
kwartaaloverleg met wethouder Titus Burgers op 9 oktober 2019.

Actiepuntenlijst 12-6-2019.
1. datum wijzigen in 09-10
13. Niet relevant meer, vervalt
14. Henk nodigt de wethouder uit.
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17. De studiedag wordt voorbereid door Hans, Henk en Gerard.
18. Uit het Overdrachtsdocument: Het Jaarverslag van Kans en Kleur kunnen
we op de site van de stichting vinden
6.

Stand van zaken sollicitatie nieuw lid
•

7.

Er is één reactie binnengekomen. Henk doet bij deze de oproep aan leden om in
hun netwerk te kijken of er iemand is die aan wil sluiten. Iemand die affiniteit
heeft met de diverse onderwerpen, het liefst op het gebied van jeugdzorg of
een aanverwant terrein, en die ook goed in het team past.
In november een besluit nemen over de invulling van de vacature.

Stand van zaken Inclusieagenda
•

•

Voor de vakantie is onder embargo de inclusie-agenda rondgestuurd.
Geprobeerd is om een SMART-agenda te maken. Er is een brief vanuit de
Gemeente op 6-9 in de Werkgroep Inclusie besproken. Onze leden in de
werkgroep waren teleurgesteld. Zij concluderen, dat het lijkt dat het proces
gewoon opnieuw van start gaat. Wmo-raad had het idee dat het redelijk SMART
was, en dat er overleg met ambtenaren zou zijn als zij op punten een andere
mening hadden. Er is uitgebreid overlegd met Lucas van Horck en Flip Baars.
De voorzitter heeft aangegeven dat we nu pas op de plaats maken als WMOraad. Hij gaat zijn zienswijze op papier zetten voor de wethouder en zal deze in
concept voorleggen aan de WMO-raad. Op 24-9 is een afspraak met de
wethouder gemaakt, om 16.00 uur, voor nadere toelichtingen
De tijdsinvestering voor de Werkgroep Inclusie roept de vraag op “Hoeveel tijd
de WMO-raad moet investeren in dit soort activiteiten? Moeten we ons niet
beperken tot het geven van advies? Deze vraag wordt wel breed gedeeld door
de WMO-raadsleden. Dit aspect agenderen voor de studiedag.

8.

Mail van BTB ( Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bereikbaarheid
inzake reactie van Sociaal Wijkteam op zorgvraag.
• Gerard licht de mail toe.
• Thea; Op verzoek van de gemeente zijn door RondomWijchen
beheersmaatregelen opgesteld n.a.v. de tekorten en de toename van
hulpvragen. Er zijn lange wachttijden voor zowel WMO als Jeugd. Door zowel
gemeente als RondomWijchen wordt gezocht naar oplossingen.
WMO-raad moet de vinger wel op de zere plek leggen, en hun zorgen
uitspreken richting de Gemeente, en vragen wat zij eraan gaan doen.
• Dit probleem werd met een hoge prioriteit in de Inclusieagenda opgenomen.
• De brief van de BTB kan meegenomen worden in de brief van de voorzitter ter
adstructie.

9.

Medisch Afval
• Discussie over ondergrondse containers heeft geleid tot behoud van de diverse
containers. Voorstel aan gemeenteraad om nu het restafval eens per maand op
te halen. Maar er zijn mensen die veel restafval hebben zoals luiers en
incontinentiematerialen.
• Uit stukken die bij ons bekend zijn, wordt vermeld dat de WMO-raad akkoord is
gegaan met de voornemens van het beleid. Wij zijn niet benaderd om over dit
onderwerp een advies te geven. We kaarten dit nog weer eens bij de
wethouder.
• Rudy de Kruijff geeft aan, dat het de WMO-raad raakt als er door gemeentelijke
maatregelen de kwetsbare burgers financieel worden geraakt.
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•

Conclusie; WMO-raad distantieert zich hiervan, en zal de wethouder hierover
ook informeren.

10. Vermeldenswaard vanuit de aandachtsgebieden
•

•
•
•
•

•

•

21 augustus 2019 is Hans bij de kwartiermakersgroep geweest voor het nieuwe
senioren inloopcentrum. Hij is enthousiast over hun inzet en wat er al bereikt is.
27 september 2019 is Hans met vakantie, Katja sluit dan aan bij de
kwartiermakers vergadering.
2 oktober 2019 is er een informatieavond over “schulden”;
Oktober/November staat het Seniorenberaad op de agenda. Katja en Henk
beraden zich hierover.
6 november 2019; halfjaarlijkse bijeenkomst leefbaarheidsgroepen is bij de
Brink in Kerkeveld. Hans Gunsing sluit aan namens de Wmo-raad.
7-10 informatiemiddag voor vrijwilligers van het seniorencentrum. Henk is
gevraagd om een stukje te schrijven over de ontstaansgeschiedenis. 7-11 is dan
de opening. De WMO-raad ziet voor zichzelf geen actieve rol bij de
werkzaamheden rond de opening. Wel kunnen zij zich als WMO-raad daar
profileren.
Thea van Vlijmen heeft gemerkt dat de WMO-raad onbekend is bij het SWT.
Afgesproken wordt dat er folders WMO-raad achtergelaten worden bij
huisbezoeken.
Website doornemen, Dropbox opnieuw bekijken. Wie staat waarvoor? Dit
volgende keer op de agenda plaatsen.

11. Rondvraag en Sluiting
•
•

Noortje vond deze bijeenkomst erg interessant, en geeft aan dat de WMO-raad
contact met haar kan opnemen als er iets is.
Rudy de Kruijff heeft gehoord over het project “Versterking sociale structuur
Bergharen-Hernen-Leur” en vraagt zich af wat dit is. Margreet geeft aan dat dit
een project is van betrokken leefbaarheidsgroepen om de leefbaarheid in deze
kleine kernen te bevorderen op diverse terreinen.

12. Afscheid van Paula
Er wordt aansluitend aan dit overleg afscheid genomen van Paula bij “Anneke Noortje
biedt Paula namens de gemeente een cadeau aan als dank voor haar inzet.

Actielijst 11-9-2019
1.

13-2-2019

3.

Stichting Leergeld m.n. ‘passend
onderwijs’: Henk en Gerard gaan
in gesprek. Ernie Drissen
uitnodigen begin 2020.

Henk
Gerard

Dit wordt 9-10-2019

13-3-19

Inlooppunt sociaal wijkteam in het
Huis van de gemeente.
Agenderen voor WMO-overleg.

Gerard

9-10-2019

4.

13-3-2019

Zorgcentrum voor cluster 4
kinderen in Wijchen? Paul
Loermans bespreekt dit onderwerp
met Kans & Kleur. 11/9; Noortje
laat weten wat er is uitgekomen.

Noortje

z.s.m.

5.

10-4-2019

Samenwerking CPW
Waar is overlap en kan er worden

Henk

9-10-2019
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Henk

samengewerkt? Henk neemt
contact op met Ben Penterman,
voorzitter CPW.
6.

10-4-2019

Organogram beleidsadviseurs
Sociale Leefomgeving. Er zijn wat
personele wijzigingen, Noortje
wacht met verzending tot dit is
aangepast.

Noortje

december

7.

2-5-2019

Rondom Wijchen
Miranda Thijssen na de
begrotingsvergaderingen
uitnodigen om toelichting te geven
over effecten op de zorg als er
tegen die tijd onduidelijkheden zijn.

Gerard

November 2019

8.

12-6-2019

Titus Burgers uitnodigen voor
vergadering 15 oktober 2019.

Henk

z.s.m.

9.

12-6-2019

Marielle Heuvelmans
marielle.heuvelmans@sociaalwij
kteam.nl en Annette Nijhuis
a.nijhuis@meervoormekaar.nl
uitnodigen voor het WMOoverleg begin 2020.

Gerard

loopt

10.

12-6-2019

Lidmaatschap koepel
adviesraden bespreken.

Gerard

Einde van het jaar

11.

11-9-2019

Opnieuw een discussie
Houden over de daadwerkelijke
rol van de Wmo raad. Wordt
een onderwerp voor de
studiedag.

12.

11-9-2019

Jaarverslag kans en Kleur staat
op website van K&K,

individueel

13.

11-9-2019

klanttevredenheidsverzoek
leerlingenvervoer; enquête is
uitgezet

Noortje

14

11-9-2019

WMO-raad distantieert zich van
de voorstellen van het medisch
afval. De wethouder wordt
hierover geïnformeerd

Henk

15

11-9-2019

Afgesproken wordt dat er
folders WMO-raad
achtergelaten worden bij
huisbezoeken.

Thea??
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