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Overleg Wmo raad Wijchen
8 januari 2020
Kasteel, kamer 1.2
Henk Grootveld
Romonda Dang
Henk Grootveld, Gerard Wesseling,
Hans Gunsing, Thea van Vlijmen, Katja
Jamin, Rudy de Kruijf

Gemeente Wijchen
Afwezig

Noortje van de Pas,
Gerard Wesseling van 13.30 -15.30
i.v.m. een verplichting bij een uitvaart

1. Lunch met beleidsmedewerkers van de gemeente uit het Sociaal
Domein, geïnitieerd door Noortje
2. Opening met vaststelling van de agenda, welkom voor Romonda
Agenda is vastgesteld. Henk heet namens de Wmo-raad Romonda van harte
welkom.
3. Alies Wanders informeert ons over De Wet Verplichte GGZ op verzoek
Alies heeft een presentatie gegeven op de wet Verplichte GGZ (Wvggz) Zij zal
de presentatie naar Noortje doorsturen.
Besproken zijn hierin wie de cliëntvertrouwenspersoon is en is deze
onafhankelijk? Nieuw ontwikkeling is de zorgmachtiging die door de rechter
kan worden verleend. De criteria hiervoor worden door de crisisdienst
bepaald. Ook het hoorverslag wordt hierbij betrokken.
Acute zorg komt binnen bij de politie. Het meldpunt van bijzondere zorg is
voor iedereen toegankelijk. Zowel telefonisch als per mail.
Voor de GGD is deze nieuw. Aan de capaciteit wordt gewerkt.
Wordt er nagedacht over preventie? Welke beleidsvoornemens zijn er?
Hier is men nu nog niet mee bezig. Wel bij bemoeizorg. Als het niet anders
meer kan dan wordt er actie ondernomen. Bij Pro Persona is in verband met
de Wvggz een nieuwe Crisis Beoordelingskamer opgezet.
Voor dementerenden wordt het lastig omdat de Wvggz hierop niet toeziet.
De instelling moet zelf voor een ruimte zorgen.
Kortom, men is blij met de wet maar er zijn zeker ook zorgen, bv de bedden
en de dementerenden.
Vanuit het rijk wordt het gefinancierd. Naar de VNG is een motie gestuurd
over het financieel tekort. VNG heeft meegedeeld hierop te gaan monitoren.
De afspraak wordt gemaakt, dat we over een jaar bijgepraat worden, hoe de
wet zich ontwikkelt.
4 Goedkeuring Notulen van 13 dec 2019, studiedeel, Vergaderdeel,
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inclusief het vertrouwelijk deel.
Gesprek is geweest met de directeur.
De notulen zijn goedgekeurd, evenals het verslag van de studiemiddag
5

Activiteitenlijst
• Een aantal punten stonden als agendapunt geagendeerd
• T.a.v. actiepunt 1: inlooppunt sociaal wijkteam in het Huis van de
gemeente: Miranda en Merel nemen dit tijdelijk over. Morgen (9
januari) is er meer duidelijkheid/informatie. Aanhouden. Ja of nee
met argumenten.
• Actielijst is verder doorgenomen (zie aangepaste versie).
• Jaarrekening 2019 en de begroting van 2020 van de WMO raad zal
voor het volgende overleg geagendeerd worden.

6.

Zorgklas voor cluster 4 kinderen in Wijchen.
Henk zou een brief opstellen, maar…… hij heeft een Dependance in Boxmeer
bezocht. Of we met dit punt door moeten gaan is voor hem een vraag.
Gaan we door of gaan we in gesprek met Paul Loermans. Oplossing?
Meer begeleiding op de taxibussen, kinderen leren om met openbaar vervoer
te gaan?
Begeleiding is wegbezuinigd. Gaat om 83 kinderen. Deze informatie komt uit
het jaaroverzicht maar de verdeling per school kan hier niet uitgehaald
worden.
Noortje zal nagaan op welke school deze kinderen zitten. Ook kijken naar de
mogelijkheid of het vervoer verbeterd kan worden.
Henk komt hier nog kort op terug.

7.

Klantervaringsonderzoeken WMO en Jeugdzorg.
Henk vraagt of hierover opmerkingen zijn. Er kwam niets bijzonders uit.
De onderzoeken worden voor kennisgeving aangenomen.
Als gevolg van de veranderingen bij Rondom Wijchen wordt voorgesteld
om nieuwe onderzoeken volgend jaar naast elkaar te leggen.

8.

9.

Leerlingenvervoer
Het Jaarverslag was als bijlage aan ons toegestuurd.Wat opvalt is dat niet
elk taxibedrijf dezelfde zorg levert voor de leerling.
Noortje verwacht dat het te maken heeft met het contract met het taxibedrijf
en de omvang van het contract. Wat ook een rol speelt is het soort kinderen
en de begeleiders.
Voorgesteld wordt om een ongevraagd advies in te dienen. Hoe kunnen we
het probleem oplossen. De begeleiding terugbrengen. Kan Meervoormekaar
hierin een rol spelen? Het heeft ook te maken met het aanbestedingsbeleid.
Het wordt momenteel met maatwerk opgelost.
Henk en Hans stellen een advies op.
Stand van zaken voortzetting van de Jeugdzorg.
Noortje deelt de stand van zaken mee. Het afsluiten van de contracten voor
het nieuw jaar met de zorgaanbieders is goed verlopen. Voor het volgende
overleg zal dit punt weer geagendeerd worden. Van belang is dat goede zorg
gegarandeerd wordt. Noortje gaat ervan uit dat dezelfde zorgaanbieders
ingezet kunnen worden.
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Het is niet de bedoeling dat hierdoor wachtlijsten ontstaan. Het blijkt dat dit
met name bij de jeugdzorg aan de orde is.
Noortje probeert de verdeling van de cijfers te achterhalen.
De burger zou er niets van merken. Krijgt de burger wat hij/zij nodig heeft?
De WMO-raad blijft het volgen.
10. Vanuit de ervaringsgebieden:
1. Kolommetje Wegwijs WMO
2. Stichting Leergeld.
Afspraak maken met wethouder Derks
3. Info over de “armoedeval” Rapport van de rekenkamercommissie
Het rapport geeft een verrassende uitkomst weer.
Waarom worden we uitgenodigd te reageren? Noortje heeft hierop geen
antwoord en zal dit navragen. De suggestie wordt gedaan de CPW te
vragen welk advies zij gegeven hebben.
4. Inclusieagenda.
Samen met de beleidsmedewerker hebben we een aantal punten.
We de inwoners verder betrekken t.a.v. vervoer en dagbesteding.
Vervolgens zal dit in het college besproken worden en dan kan van start
gegaan worden met de dagbesteding.
Het is de bedoeling dat we met het college gezamenlijk optrekken m.b.t.
de inclusie-agenda. Het is de bedoeling, dat via de gemeentepagina de
burger wordt geïnformeerd.
5. Seniorenberaad. Zie in de bijlage de notulen van een overleg
Henk en Katja gaan dit bespreken, omdat Katja bij het volgende overleg
niet aanwezig kan zijn.
In onze vergadering van februari wordt dit clubje uitgenodigd.
De essentiële vraag is, wat zij verwachten van de WMO-raad?
6. Aandacht voor het KOMPAS.
De brief die door een lid is opgesteld, gaat als een ongevraagd advies
naar het college gestuurd worden.
11.
•

•
•

•

Rondvraag en Sluiting
Vergaderdata tot aan de zomer. 2e woensdag van de maand. We zitten
vanaf februari in de Villa. Data van de vergaderingen worden nog op
papier gezet.
Noortje: abonnementstarief is gewijzigd
CAK: tot 1 maart kan de gemeente geen cliënten aanleveren. Deze
mensen krijgen hierover deze week een brief over km plafond.
Gaat naar 1500
Afscheid Weijnand Rommens. Namens de WMO zal een presentje
overhandigd worden.
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Actielijst 08-01-2020
1.

13-3-2019

Inlooppunt sociaal wijkteam in
het Huis van de gemeente.

Henk

Aanhouden,

3.

10-4-2019

Samenwerking CPW

Henk

Aanhouden
Contact gehad met Nicoline
Beck;

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

Gerard

Afwachten tot er meer
duidelijk is.

4.

2-5-2019

12-6-2019

6.

11-9-2019

Folders WMO-raad
Besloten wordt om de
ontwikkelingen binnen het
sociaal domein af te wachten.

Gerard

8-1-2020
afwachten

7.

10-10-2019

Het seniorenberaad kan
aansluiten in de vergadering van
februari 2020. Katja koppelt dit
aan hen terug en nodigt hen uit
voor februari en plaatst dit op
de agenda

Katja/
Gerard

febr. 2020
Meenemen met de brief

9.

13-11-2019

Noortje

8-1-2019
Gemaild, aanhouden

11.

11-12-2019

Hans/
Gerard
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08-01-2020

8-1-2020,
Opnemen met het SD
gesprek
01-01-2021
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08-01-2020

Kolommetje Wegwijs WMO
Noortje geeft aan dit bij het
Team Communicatie neergelegd
te hebben. Noortje zal de stand
van zaken uitzoeken en laat dit
weten. Ze zal Rudy mee-cc’n in
de mail. Henk wil graag
afgerond hebben in januari
2020.
Stichting Leergeld.
Afspraak maken met wethouder
Derks om hierover te spreken.
de ontwikkelingen m.b.t. de Wet
Verplichte GGZ na een jaar
wederom agenderen
Advies Leerlingenvervoer
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08-01-2020

Jaarrekening Balans en
agenderen

Gerard

Gerard

Henk/
Hans
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