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Notulen 49 ‘overleg van de Wmo raad Wijchen
Onderwerp
Overleg Wmo raad Wijchen
Datum
12 juni 2019
Plaats
Huis van de Gemeente, Koetshuis kamer 08
Voorzitter
Henk Grootveld
Notulist
Margreet Aldeweireldt
Aanwezig
Henk Grootveld, Gerard Wesseling, Hans Gunsing, Thea van
Vlijmen, Katja Jamin, Rudy de Kruijf, wethouder Titus Burgers,
Marielle Heuvelmans van Rondom Wijchen,Annette Nijenhuis van
Meer voor mekaar
Namens Gemeente Wijchen Theo Anema en Margreet Aldeweireldt
(notulist)
Afwezig
Hans Gunsing (eerder naar huis ivm overlijden schoonzus), Thea
van Vlijmen (vakantie).
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Opening
•
•

•
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Theo gaat per 1-7-2019 bij Griffie van de Gemeente Oss beginnen. A.s. vrijdag
heeft hij zijn laatste werkdag.
Marielle Heuvelmans en Annette Nijenhuis zijn respectievelijk namens Rondom
Wijchen en Stichting Meer voor Mekaar aanwezig. Anette is tevens bestuurslid
van Stg. Meer voor Mekaar. Zij worden hartelijk welkom geheten.
Titus Burgers is periodiek aanwezig bij het overleg van de WMO-raad en wordt
door Henk welkom geheten.

We ontvangen gasten:

Wethouder Titus Burgers
Seniorencentrum Wijchen; aan Titus Burgers wordt gevraagd hoe het met de
ontwikkelingen rond het Seniorencentrum Wijchen gaat. Titus geeft aan dat er
gesprekken zijn geweest tussen kwartiermakers en fam. Sanders en dat dit heeft
geleid naar de mogelijkheid om Villa Sterrebosch in te zetten voor 3 à 4 dagen in de
week. Lies Beekmans is nu een financieel voorstel aan het schrijven. Titus verwacht
hier wel de handen voor op elkaar te krijgen. Er ligt een motie onder en is ook in het
coalitieakkoord opgenomen. Hij gaat ervan uit dat het doorgaat, maar de
gemeenteraad beslist uiteindelijk. De Verwachting is dat het voor het zomerreces
wordt afgerond, over 1,5 week wordt dit besproken in het College. Daarna gaat het
naar de onafhankelijke agendacommissie van de Raad. Waarschijnlijk dus net voor de
vakantie of net erna. De WMO-raad pleit ervoor het vóór de vakantie bij de raad te
krijgen. Het seniorencentrum wil 3 oktober 2019 openen.
Tekorten bij WMO; Katja vraagt aan Titus of de VNG wel genoeg een vuist maakt
richting kabinet over de tekorten bij de WMO? Titus geeft aan dat er door VNG
onderhandeld is met het kabinet. Er zijn moties ingediend. Wijchen krijgt 1 miljoen.
Titus geeft aan dat we ook zelf wat zaken te doen hebben. We hopen dat de
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rijksmiddelen dekkend zijn voor onze uitdagingen, maar we moeten ook als gemeente
blijvend kritisch zijn.
Afgesproken wordt dat Titus, over 3 maanden weer wordt uitgenodigd voor de
bijeenkomst van de WMO-Raad.

Rondom Wijchen
De WMO-raad is in het beginstadium geïnformeerd door Rob Engels, zij hebben mede
advies gegeven over de oprichting van Rondom Wijchen. Met Rob is afgesproken dat
de ontwikkelingen bij RW door WMO-raad gevolgd wordt. De monitor “WMO en
jeugdhulp” is ontvangen via Theo. Daarin is te zien dat er een toename is van de zorg
maar een korting van 25% op de budgeten voor jeugd en 40% korting voor de WMO.
Vraag aan Rondom Wijchen “krijgen jullie het voor elkaar met het budget wat je hebt?
“ Is er een spanningsveld?
•

•

•

•

•

Marielle geeft aan dat de gemeente in april/mei 2019 gevraagd is om
beheersmaatregelen te nemen. Met o.a. buurtverbinders, huisartsen is
inmiddels gesproken om meer de gemeenschap in te gaan. Bij Sociaal
Wijkteam zijn maatwerkvoorzieningen genomen. Per 1 juni 2019 worden
beheersmaat-regelen genomen. Clienten die nog in de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning zitten mogelijk onderbrengen in de Wet Langdurige Zorg
(WLZ).
Rudy de Kruijff geeft het persoonlijke voorbeeld over zijn vader die vanuit de
WMO naar de WLZ is gegaan. Uiteindelijk wil je de zorg dichterbij organiseren.
Titus Burgers erkent dat er een weeffout is. Voor Gemeenten is het
onbetaalbaar geworden. De zorgverzekeraars zijn er wel blij mee. We moeten
als Gemeente in gesprek met politiek en zorgverzekeraars
dat het anders moet. Er is nu 3 miljoen overschrijding, we moeten wel iets
doen.
Wachtlijsten; Henk grootveld brengt onder de aandacht, mensen zich storen
aan de wachtlijsten. Wat verwacht Rondom Wijchen hierin, in 2019-2020.
Kwaliteit van zorg is uitgangspunt geeft Rondom Wijchen aan. We willen naar
een vrij toegankelijk aanbod. Katja, de zwaarte van de zorg neemt niet toe,
maar wel de hoeveelheid. Titus geeft aan dat we niet de ogen moeten sluiten
voor een kritische noot over de zorg. Als een puber onzeker is hoeft hij nog
niet meteen naar een psycholoog. We moeten ook niet overal een probleem
van maken. Er ontstaat nu ook intolerantie aan lijden. Moeten we alle
problemen oplossen? Ook kritisch blijven kijken. Een kind in psychische nood
moet geholpen worden. Titus wil vooral praten over passende zorg ipv
wachtlijsten. Henk geeft aan dat nuancering van belang is inderdaad.
Tekorten. Gerard Wesseling meldt dat de Gemeente Nijmegen een tekort heeft
van 23 miljoen tekort. Kijkt men in de regio naar elkaar, hoe de problemen
aangepakt worden? Hier wordt ook regionaal naar gekeken. Kan Rondom
Wijchen ook al aantonen dat het beheersbaarder is geworden t.o.v. andere
gemeenten?
Marielle vertelt dat Rondom Wijchen in beweging is. We streven naar een vrij
toegankelijk aanbod. Het echtscheidingsloket is er bijv. gekomen. Expertises
samenvoegen leidt tot nieuw project. Het effect in cijfers zie je nog nu nog
niet zo terug. In de Gemeente Alphen ad Rijn zijn ze al 3 jaar vergelijkbaar
bezig, maar zij verwachten pas na 2020 inzichtelijk te krijgen wat het heeft
opgeleverd. Titus meldt dat de gemeente nog vierkant achter staat Rondom
Wijchen. Met de beheersmaatregelen die nu voorliggen hebben we elkaar
echter wel hard nodig. Fijn als het financieel een mooi plaatje kan zijn, maar
we zijn en blijven voorlopig ook nog wel een pilot project.
Samenwerking: Hans Gunsing merkt op, dat wat essentieel is dat er een
goede samenwerking is. In het verleden was dat niet zo. Hoe ervaren jullie dit
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nu? Marielle, Rondom Wijchen is een mooie gemeenschappelijke deler.
Financieel ontschotten blijft nog lastig. Annette ziet wel steeds meer
samenwerking.
Tot slot: Wat is Rondom Wijchen nu? Rondom Wijchen is eigenlijk de
uitvoering van de jeugdwet en de WMO. Bestuur van 7 welzijnspartijen, de
rest zijn leveranciers zoals Plurijn. Het geeft partijen meer keuzevrijheid.
Voorstel aan Rondom Wijchen om begin 2020 weer aan te schuiven bij de
WMO-raad wordt door Marielle en Annette geaccepteerd.

MeervoorMekaar;
Rudy, is benieuwd hoe zij door mensen gevonden worden.
Annette vertelt dat dit punt volop de aandacht krijgt. MeervoorMekaar verkoopt
zichzelf slecht. Er is een klantenpanel opgericht, zij hebben waardevolle tips
gegeven. Huisartsen krijgen folders, maar tips en trucs zijn welkom. Facebook en
Linked in rukken op, nu weer Instagram. Hoe ga je dit doen? Rudy vraagt zich af
er geen duidelijkere keuzes gemaakt moeten worden? Annette hoort het
inderdaad graag als er vragen zijn of opmerkingen.
Op Stap; Hans Gunsing; Gaan jullie niet ten onder aan je eigen succes? Annette
geeft aan dat dit inderdaad wel het geval is. Er zijn 6400 ritten op jaarbasis en er
brak paniek uit bij de planning. Hulde aan Titus die Taxi Rutten voor de
dagbesteding heeft ingezet. Chauffeurs van Op Stap worden nu gecertificeerd. Er
is een onafhankelijke beoordeling door een Wijchense rijschoolhouder.
• Marielle en Annette worden bedankt voor hun open communicatie en
aanwezigheid.
• Op actiepuntenlijst plaatsen dat in januari/februari 2010 Rondom Wijchen
uitgenodigd wordt.

Evaluatie na de kennismaking met Rondom Wijchen en MeervoorMekaar
➢

➢

➢
➢
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Vaststelling agenda 12-6-2019
•
•

4.

Hans wil verbinding houden met Rondom Wijchen en MeervoorMekaar. Hij
heeft de indruk dat ze in zo’n breed kader bezig zijn dat een herorganisatie
misschien wel nodig is.
Katja, is het met Hans eens. Dames kunnen elkaar goed vinden, goede
verbinding onder elkaar. Het is inderdaad breed, veel zaken in zorg en
welzijn lopen in elkaar over.
Gerard is het er mee eens, en heeft verder niets toe te voegen.
Rudy geeft aan dat er wat hem betreft meer oog moet zijn voor de mens
en wat minder voor de financiën.

Agenda van 12 juni 2019 wordt vastgesteld.
Hans geeft aan dat hij 3-7-2019 niet aanwezig kan zijn. Dat is het laatste
overleg. Ook Gerard is afwezig. Een ander moment e voor het afscheid van
Paula en Theo. Voorstel: Maandag 24-6 16.00 uur afscheid Paula en Theo.

Goedkeuring notulen dd. 8 mei 2019
•
•
•
•

Blz 1; geen opmerkingen.
Blz 3; herstelstappen staat op agenda.
Blz 4; naar aanleiding van, er staat een artikel in de Wegwijs dat er een
dorpsondersteuner komt in Bergharen-Hernen-Leur.
Blz 5; Ernie Drissen, bestuur Stichting Leergeld wordt uitgenodigd aan het
begin van 2020.
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5. 5. A : Actiepuntenlijst 8-5-2019. De lijst wordt doorgenomen.
Relevante opmerkingen bij
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. 13-02-2019: Henk maakte afspraak met Ernie Drissen. Graag Ernie uitnodigen
voor 8 jan. 2020
4 -5 – 7 van 13 –02 -2019: Theo dient deze op te nemen in een
overdrachtsdocument.
8. 10-04-2019: opnemen in overdrachtsdocument van Theo
10. 12-05-2019: opnemen in overdrachtsdocument van Theo
Afgehandeld:
van 13-02-2019 no 2
van 10-04-2019 no 9
van 12-05-2019 no 12

6.

Stand van zaken “Herstelstappen” Inclusieagenda
•

•

•

7.

Info vanuit de communicatiehoek
•

•
•
8.

Uitslagen van de enquête zijn besproken binnen de werkgroep inclusieveagenda. Er zijn 3000 enquetes verzonden en online verspreid. 565 reacties
(142 per brief). De werkgroep sprak over de meest opvallende zaken. Deze
komen als advies voor 1-7-2019 bij het college te liggen. In september in
gemeenteraad voor de begrotingsvergadering op 7-11-2019.
Verantwoordelijkheid van de gemeente om hierbij betrokken te blijven, het is
ook een project van Titus Burgers. Dat is ook duidelijk uitgesproken richting
Lucas van Horck.
Een goede en heldere onderlinge ommunicatie is belangrijk voor WMO-raad en
projectleiders in het sociale domein. In het vervolg goed afstemmen wat
ieders rol is en wat er van elkaar verwacht kan worden.

Tekst Stoppertje: “WMO-raad Wijchen adviseert het College van B&W, over
het beleid m.b.t. WMO, Jeugdwet en Passend Onderwijs, nadat zij, de burgers
van de Gemeente Wijchen daarbij betrokken heeft”.
Tekst stoppertje wordt akkoord bevonden door aanwezige leden.
Aanvullen met e-mail adres en telefoonnr. van Gerard
Theo stuurt gegevens vervangende medewerker door aan WMO-Raad.

Vermeldenswaard vanuit de aandachtsgebieden
• Vacature; heeft in Wegwijs gestaan, 1 reactie gehad.
• Afscheidsborrel is op 24 juni 2019 om 16.00 uur.
• Verzoek koepel adviesraden een brief te sturen naar de wethouder om het
mogelijk te maken dat WMO raad het lidmaatschap van de Koepel financiert.
De leden zijn hier geen voorstander van
Gaan we door met lidmaatschap wordt in december besproken
• Studiedag 2019; begin december een middag hiervoor inplannen. Vertrekpunt
is de vorige studiedag. Gerard en Hans komen met een voorstel.
De vergadering op 11-12 wordt ook deels studiemiddag. 13.30 uur beginnen
17.30 uur stoppen. 1 uur vergaderen, daarna studiemiddag.
• Katja; Voor Zorgbelang deelnemen met Miriam Eisink aan conferentie SLIM in
Tilburg. De ervaringen tot nu toe meenemen. Wat gaat de burger ervan
merken. Meedenken in beleid van burgers.
• Katja;, seniorenraad wil graag een keer langs komen, en daarna iets sociaals
samen doen. In het nieuwe jaar de seniorenraad een keer uitnodigen.
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•
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Katja, clientenraad, verslag is doorgestuurd. Daarin is te zien dt de wachtlijst
wmo-klassiek enorm is opgelopen.
Gerard; heeft een verslag gemaakt van het regionaal overleg.
Brief over de inbreng van der adviesraden is beantwoord per kerende post.
Hierin staat dat inspraak mogelijk is op gemeentelijk niveau. Zij moeten bij
eigen ambtenaar en wethouder zijn. In oktober is er weer een bijeenkomst in
Druten

Rondvraag en sluiting
•

Sluiting om 17.20 uur.

Actielijst 12 - 6-2019

Wanneer
afgesproken?

Wat?

Wie?

opmerkingen

1.

13-2-2019

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

Henk
Gerard

8 jan. 2020

3.

13-03-19

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

Gerard

10-7-2019

6.

10-4-2019

Samenwerking CPW
Waar is overlap en kan er worden
samengewerkt? Henk neemt
contact op met Jolien Bodde,
voorzitter CPW.

Henk

10-7-2019

Henk
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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

13.

2-5-2010

Ouderenvoorziening centrum
Wijchen Ontwikkelingen
“Project Tussen Kasteel en
Wijchens Meer” volgen.

Gerard

10-7-2019

14.

12-6-2019

Titus Burgers uitnodigen voor
vergadering oktober 2019.

Henk

z.s.m.

15.

12-6-2019

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

Gerard

z.s.m.

16.

12-6-2019

Lidmaatschap koepel
adviesraden bespreken.

Gerard

December 2019
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17

12-06-2019

Studiemiddag

Henk
Gerard

18

12-06-2019

Overdrachtsdocument i.v.m.
Vertrek van Theo Anema
Zorgcentrum voor cluster 4
kinderen in Wijchen?
Jaarverslag Kans en Kleur
Overleg beleidsambtenaren Sociale
Leefomgeving en WMO-raad
Organogram beleidsadviseurs
Sociale Leefomgeving.
Klanttevredenheidsonderzoek
Leerlingenvervoer
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11 dec. 2019

