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Aanwezig
• Henk Grootveld, Gerard Wesseling, Hans Gunsing, Thea van
Vlijmen, Katja Jamin, Rudy de Kruijf namens WMO-raad.
• Weijnand Rommens, Sociaal Wijkteam
• Namens Gemeente Wijchen Wethouder Titus Burgers, Noortje
van de Pas, Miriam Vermeeren, Gerien Nefkens, Margreet
Aldeweireldt (notulist).
Afwezig
1

Opening
•
•
•

•
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Miriam Vermeeren sluit aan rond 14.30 uur.
Weynand Rommens sluit aan rond 16.10 uur
Margreet deelt mee dat zij per januari 2020 niet langer zal notuleren, dit wordt
overgenomen door haar collega Romonda Dang. Romonda zal 11-12-2019 kennis
komen maken.
De wethouder moet om 14.30 uur weg en heeft dus beperkt tijd.

We ontvangen Wethouder Titus Burgers:
Gesprekspunten: - SWT op woensdagavond in het huis van de gemeente.
- Zorgkrant
- Inclusieagenda
- Stichting leergeld
- Rondom Wijchen
• Ruimte SWT op woensdagavond in het huis van degemeente.
De vraag of er een avondopenstelling in het gemeentehuis kan worden
georganiseerd op woensdagavond ligt er al lang, maar er is nog geen helder
antwoord op gekomen. De drempel om naar het Sociaal Wijkteam te
stappen is voor sommige mensen vaak hoog, dit is in het huis van de
gemeente wat laagdrempeliger. De wethouder snapt de vraag. Volgens
hem is de vraag om anonimiteit wel minder. In ’t Mozaïek zijn momenteel
zoveel bewegingen op allerlei terreinen dat anonimiteit daar meer
gewaarborgd is. Alle partijen zitten daar ook bij elkaar. Er kan dan ook
breder worden opgepakt. Stel dat je op een woensdagavond doet, dan heb
je ook met andere groepen te maken. Hoe dat uitwerkt is dan moeilijk in te
schatten. Het kan wel een grote aanloopbeweging tot gevolg hebben.
Mensen komen dan makkelijker op de woensdagavond en gaan niet meer
naar de reguliere openingstijden van het SWT. Ook dit is wat lastig in te
schatten. De wethouder is wel van mening, dat mensen die hier moeite mee
hebben, geholpen moeten worden.
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•

•

•

•

De WMO-raad is van mening dat wanneer er een grote toeloop blijkt te zijn
op de woensdagavond, dit ook voorziet in een behoefte. Benadrukt wordt,
dat het hier wel om het eerste contactmoment gaat, die veelal door de
vrijwilligers wordt gedaan. Het gaat dus niet om de inhoudelijke
gesprekken. We spreken dit door met Weynand Rommens, de coördinator
van het SWT. Vervolgens moet hij dit met de wethouder opnemen.
Zorgkrant
De voorzitter geeft aan, dat de WMO-raad verrast was over de verschijning
van de Zorgkrant. We waren er wel blij mee,
Echter wij wisten er niets. We missen informatie over de Wmo-raad en
zien graag een relatie met 'iedereen doet mee’, de inclusieagenda?
De wethouder en de beleidsmedewerker geven toelichting, hoe de
verschijning tot stand was gekomen. Het initiatief lag bij de instellingen,
de regie lag niet bij gemeente. Er waren 4 pagina’s voor gemeente
gereserveerd, waarop een keuze is gemaakt voor de genoemde
onderwerpen. Voor de gemeente waren er geen kosten aan
verbonden. Het voorstel wordt gedaan om voortaan ook een stapel bij bieb
of wijkcentra neer te leggen voor mensen die de Wegwijs niet ontvangen.
WMO-raad ondersteunt deze Zorgkrant, maar wil graag dat er aandacht
geschonken wordt aan de WMO-raad en de Inclusieagenda.
Inclusieagenda:
Henk geeft aan dat er in het laatste gesprek van de werkgroep Inclusie goed
naar WMO-raad is geluisterd, en er op een serieuze manier is gereageerd.
Door de komst van de nieuwe beleidsmedewerker is de inbreng van de
gemeente zeer waardevol te noemen.
Gerefereerd wordt aan de Quick Scan Lokale Democratie die recent
verschenen is. Lopen er niet diverse sporen naar hetzelfde station? Dat klopt
wel geeft de wethouder aan. Maar het is wel belangrijk dat we
burgerinitiatieven blijven stimuleren. Maar het moet wel echt blijven.
De voorzitter concludeert, dat de WMO-raad hoopvol gestemd is over het
vervolg van de Inclusieagenda.
Stichting leergeld
Er is een brief geschreven door WMO-raad aan het College en er is nu ook
recent een antwoord ontvangen. De brief is nog niet in de Wmo-raad
besproken, we komen er daarom later nog op terug. De WMO-raad krijgt van
verschillende kanten te horen dat Stichting leergeld nauwelijks poot aan de
grond heeft in Wijchen. De wethouder meldt dat In Druten de zogenaamde
Kleinsma-gelden in zijn geheel overgemaakt zijn aan Stichting Leergeld met
de vraag om dit te verdelen. Het Wijchense standpunt is, dat je het geld uit
handen geeft aan vrijwilligers. Dat maakt de constructie kwetsbaar. Als deze
mensen weg gaan, wat krijg je er dan aan mensen voor terug?
De WMO-raad komt er nog op terug bij wethouder Nick Derks die dit in zijn
portefeuille heeft.
Rondom Wijchen
De wethouder geeft aan dat er momenteel een aantal grote dingen gaande
zijn bij Rondom Wijchen. Er is een tekort van 3 miljoen, en er is een brief
van minister Hugo de Jong, waarin hij aankondigt de jeugdzorg
bovenregionaal te willen gaan regelen. Taken zullen dan, naar verwachting,
voor 75% wegvallen bij Rondom Wijchen. Het komt ook aan de orde bij de
VNG. Katja geeft aan dat het vreemd is dat de financiën altijd
afgeroomd moeten worden bij dit soort constructies. De wethouder beaamt
dat dit wel klopt, om de kosten laag te houden is het personeel hier
doorgaans de dupe van. Er is bij Rondom Wijchen wel extra geld toegewezen
om het personeel te ontzien. We moeten kritisch zijn op de overhead. Het
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probleem niet bij het personeel neerleggen, dan moet je er als overheid niet
in meegaan.
Het volgende overlegmoment met Titus wordt gepland door Noortje.
3

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Wijchen
2018
➢ Miriam Vermeeren en Gerien Nefkens stellen zich voor.
➢ Miriam geeft aan dat er een aantal aanpassingen zijn gedaan in de verordening met
ingangsdatum 1-1-2020. Zij biedt de WMO-raad excuses aan voor het feit dat deze
nu pas met hen wordt doorgenomen. Dit heeft vooral te maken met gewijzigde
beleidsmatige keuzes, die in de tussentijd zijn gemaakt. Dit is het eindproduct, en
waar mogelijk is het geharmoniseerd met de Gemeente Druten.
➢ Henk vraagt naar de speerpunten en de reden van de aanpassing?
➢ Miriam benoemt de onderstaande inhoudelijke wijzigingen Verschillende
aanpassingen over de zorg voor de doelgroep zoals een nieuw artikel over
zorggelden die niet gebruikt wordt het beoogde doel, maar wordt ingezet
voor het betalen van de huur.
➢ Wonen en zorg meer onthechten. Er zat landelijk ruis op de lijn.
➢ Artikel 13, PGB Beheer, als de beheerder een derde is wordt het extra
aangescherpt zodat er niet aan de haal wordt gegaan met zorggelden.
➢ HHT is een algemene voorziening, PGB intrekken als mensen daar niet binnen
een half jaar gebruik van maken. Ook als mensen langdurig in een instelling
verblijven. Daar is nl. ook misbruik van gemaakt door derden.
➢ Nieuw artikel 18a, de SVB kan het PGB opschorten, of -als er een vermoeden
is van fraude- het geld te parkeren om erger te voorkomen. Is in belang van
de zorgvrager, die krijgt gedoe als het mis loopt.
➢ Wijziging aantal kilometers van AVAN is nu 2000 km maar per 1-1-2020 1500
km.

➢

Ter aanvulling kan Noortje aangeven, dat er ook andere vervoersmogelijkheden zijn zoals op Stap, daarom is dit nu verlaagd. Op Stap
vervangt voor een deel AVAN.
Hans geeft aan dat Op Stap niet alles wat door deze maatregel wegvalt kan
opvangen. Is daar al over nagedacht?
Noortje geeft aan dat in kaart wordt gebracht wie er de dupe van dreigen te
worden. Maar de indicaties worden nu ook niet altijd goed afgegeven. Het is
niet zo dat mensen die veel rijden dadelijk geen vervoer meer hebben. Het
blijft ook maatwerk.
➢ Tekstueel komen er nog wat aanpassingen en het eindresultaat wordt met de
WMO-raad gedeeld, via Noortje.
Vanuit de Wmo-raad worden de volgende vragen gesteld.
➢ de afhandelingstermijn van 6 weken is wat ambitieus. Is praktisch niet
haalbaar. Wat kunnen mensen daarmee juridisch gezien?
▪ Miriam; Op zich niet zoveel, de gemeente in gebreke stellen lost het
probleem niet op. Het gaat uiteindelijk om de hulpvraag,
de wachtlijstenproblematiek heeft hier ook mee te maken.
➢ Spanningsveld met Rondom Wijchen omdat de genoemde termijnen niet
waar te maken zijn. Burgers die het uit zoeken kunnen daar juridisch wel
wat mee. Deze vraag dadelijk ook voorleggen aan Weynand Rommens.
➢ is de verordening regionaal of landelijk?
De vorige verordening was regionaal ingezet, door Rondom Wijchen is een
ander spoor gelopen. Verordening Druten is dadelijk 95% identiek met kleine
verschillen m.b.t Rondom Wijchen.
➢ Nog niet alle data zijn geactualiseerd op de ingangsdatum 1-1-2020.
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4.

Vaststelling agenda 13-11-2019
De stuken m.b.t. het leerlingenvervoer zijn niet doorgestuurd, met excuses van de
beleidsambtenaar. Zal wel de belangrijkste punten benomen. Het verslag wordt dan nog
nagestuurd.
Agenda wordt vastgesteld.
5. 5. A : Goedkeuring notulen dd. 9 oktober 2019
• De afwezigheid van de wethouder kwam door werkafspraken in Brussel.
• Pagina 2 m.b.t. inzet kortdurende huishoudelijke hulp (HHT) een onderzoek hoeft er
niet te komen, als mensen tijdelijk hulp nodig hebben bijv. na een ziekenhuisbezoek.
▪ Wel moet in kaart gebracht worden, of familieleden wat kunnen betekenen
en wat dan uiteindelijk de hulpvraag nog is. Ook de verwachte herstelperiode
is van belang.
• Studiemiddag; opdelen in 3 delen, ingekomen stukken meenemen.
• Notulen worden vastgesteld.
6.
Actielijst van 9 oktober 2019
•
7.

Mededelingen
•
•
•

•
8.

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen, en is bijgewerkt te vinden aan het einde
van dit verslag.

25 jaar Jubileum Vincentius Wijchen
▪ Wmo raad gaat erheen
Lezing Utrecht 14-11-2019
▪ Wmo raad gaat erheen
Sollicitatie nieuw lid
▪ Gesprek met kandidaat heeft plaats gevonden, de verwachtingen over en
weer zijn o.a. te verschillend. We gaan niet verder met de persoon die
gesolliciteerd had.
▪ Na de studiedag mensen weer benaderen uit het netwerk van de leden.
Contact met CPW
▪ Henk heeft contact met Ben Penterman, voorzitter.

Stand van zaken inclusieagenda
• Er is een vergadering van de werkgroep geweest, er is een aanvulling gedaan in 2
kolommen.
• Er zijn twee medewerkers toegevoegd aan de werkgroep. Dit zijn Margreet
Muurmans en Inge van de Elzen.
• Er is gevraagd of iemand van MeerVoormekaar procesbegeleiding kan doen en of er
iemand toegevoegd kan worden die het verslag maakt. Dit krijgt de aandacht van
een lid van de werkgroep.
• Er komt een expertbijeenkomst voor alle mensen die met deze gebieden te maken
hebben. De werkgroep Inclusie gaat starten met het Thema vervoer en
dagbesteding.
• Nu de gemeente in tweede termijn zo positief opbouwend gewerkt heeft aan de
agenda, lijkt het de voorzitter niet meer nodig te informeren naar de achtergronden
van de eerste reactie op de inclusieagenda.
• De voorzitter en een lid van de Wmo-raad blijven deel uitmaken van de werkgroep
inclusieagenda.
• Er zijn tekorten in de budgetten, er moet veel gebeuren met de bestaande middelen.
Er zullen volgend jaar ook geen nieuwe budgetten komen, wellicht wel een
verschuiving.
• Er komt een studiemiddag voor ambtenaren, met als doel dat de inclusieagenda bij
iedereen tussen de oren komt, en als er iets veranderd hier ook aan gedacht wordt.
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9.

Beheer website
• De beheerder is bij met het plaatsen van de agenda’s en de notulen.
• Het is wel lastig om de website gebruiksvriendelijker te maken, bijv. het zoeken op
onderwerp en dat je dan automatisch in het betreffende verslag komt. Dit kan alleen
handmatig.
• Uitgezocht gaat worden, wat het kost om de website te laten voldoen aan de
wensen. Dan bepalen of dit wordt ingezet of niet.
• Gevraagd werd naar het kolommetje over de WMO in de Wegwijs. Dit is inmiddels
bekend bij het Team Communicatie. Geïnformeerd gaat worden naar de stand van
zaken, rapportage volgt in mailcontacten met de beheerder. De voorzitter wil graag
dit onderwerp afgerond hebben in januari 2020.

10.

Noortje van de Pas met het verslag Leerlingenvervoer
•

•

•
•

•

Bij het Team Leerlingenvervoer zijn Riekie Dibbets en Lydia Pracht werkzaam als
consulent Leerlingenvervoer. Riekie Dibbits maakt het jaarverslag. De Wmo-raad
kan het jaarverslag tegemoet zien.
Er zijn geen grote veranderingen geweest in 2019. Van 193 naar 195 leerlingen.
De ekosten zijn wel toegenomen door btw wijzigingen en duurdere abonnementskosten.
MEE-Buddy trajecten zijn van start gegaan, uitreiking certificaten gedaan door
Wethouder Paul Loermans.
Wat niet in het jaarverslag is opgenomen zijn de gegevens dat er meer problematiek
in de bussen is, waardoor er o.a. meer schorsingen zijn. Er is steeds meer
samenwerking met jeugdconsulenten nodig. Er wordt nu geïnvesteerd om de lijntjes
korter te maken. Betrokken medewerkers zitten nu allemaal op een andere locatie,
bekeken wordt of dit ook anders kan.
In de nieuwe verordening is er ook meer aandacht voor eigen verantwoordelijkheid
van ouders.

11. Vermeldenswaard uit de aandachtsgebieden
•

•

•

Katja Jamin is benaderd door Cecile Steentjes, locatiemanager ZZG Wijchen.
Volgende week hebben zij een afspraak. In Meander moet nl. voor steeds meer
zaken worden betaald en de vraag vanuit bewoners is, waarom daar geen subsidie
voor , nu wel de ouderenvereniging subsidie krijgt. Ook Stichting Alivera, voor jong
dementerenden, hebben dit aangegeven. Bewoners Meander betalen aan Talis de
huur, ZZG betaald Talis voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes in de
Meander.
Rudy de Kruijf en Hans Gunsing bezochten het halfjaarlijkse overleg bij de
leefbaarheidsgroepen. Zij zijn onder de indruk van de kennis die daar is.
Strategisch kompas 2020 is benoemd. Het Is een ontwikkeling die de moeite waard
is om te volgen. Het stelt Rudy de Kruijf wel gerust dat er meer capabele mensen
zijn die ook voor de kwetsbare mensen opkomen.
Hans Gunsing meldt dat leden de werkgroep Burgerparticipatie van de
Gemeenteraad daarbij ook aanwezig waren. Hoe verhoudt zich dit nu tot de
leefbaarheidsgroepen?
➢ Onze contactambtenaar refereert aan de afstudeeropdracht van Gerien
Nefkens dat zich richt op de overlap van burgerparticipatie in beeld te
krijgen. Er komt een contact tussen Gerien Nefkens met de voorzitter van de
Wmo-raad
➢ Vervolgens heeft hij een vraag van de LBG Bergharen,(Leefbaarheidsgroep)
Welke financiële middelen zijn ingezet voor het ouderencentrum?
▪ De voorzitter kan berichten dat de kosten worden betaald uit de
algemene financiële middelen, niet uit de WMO-budgetten.
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•

•

Rudy de Kruijf heeft gesproken met een lid van de Cliëntenraad Integraal
Gehandicaptenbeleid. Gesprekspunten:
➢ de rolstoel toegankelijkheid van Villa Sterrebosch laat te wensen over.
➢ Hij vroeg om de deelname van de WMO- raad aan de klankbordgroep
hulpmiddelen.
➢ Hij wil meer ondersteuning van Wijchense WMO-raad.
Hans Gunsing stelt dat de Kwartiermakersgroep ter ziele gaat in deze constructie.
WMO-raad moet stelling nemen over onze participatie. De voorzitter vindt het
belangrijk, dat we in de beginperiode nog betrokken blijven. Drie leden hebben tot
nu dit werk gedaan. Wie van de drie kan, sluit aan bij de vergaderingen,
de volgende is op 4-12-2019 om 10.00 uur.

12. Rondvraag en sluiting
Voorzitter en secretaris geven aan het jammer te vinden dat Margreet stopt met notuleren.
Margreet gaf aan dat zij het notuleren van de WMO-raad tijdelijk op zich had genomen na
het vertrek van Maria van Kempen. Nu Romonda Dang als secretaresse van het sociale
domein is aangesteld, neemt zij dit van haar over en zal Margreet op 11 dec. voor het
laatst notuleren.
Sluiting om 17.00 uur.
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•
Actielijst 13-11-2019
1.
13-3-19

2.

13-3-2019

Inlooppunt sociaal wijkteam in
het Huis van de gemeente.
13/11 Weynand Rommens pakt
op met Titus Burgers.
Zorgklas voor cluster 4 kinderen
in Wijchen?
Henk maakt een brief voor
wethouder Loermans met de
vraag en legt deze eerst voor
aan de leden.

Henk

Tot nader orde op
actiepuntenlijst

Henk

11-12-2019

Gerard

11-12-2019

Samenwerking CPW
Waar is overlap en kan er
worden samengewerkt? Henk
heeft binnenkort een gesprek
met Ben Penterman, voorzitter
CPW.

Henk

11-12-2019

TZT agenderen
3.

10-4-2019

4.

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. WMO-raad
gaat voorafgaand de knelpunten
inventariseren.

Gerard

8-1-2020

5.

12-6-2019

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

Gerard

8-1-2020

6.

12-6-2019

Lidmaatschap koepel
adviesraden bespreken dit op de
studiemiddag.

Gerard

11-12-2019

7.

11-9-2019

Hans

11-12-2019

8.

11-9-2019

Opnieuw een discussie
Houden over de daadwerkelijke
rol van de Wmo raad. Wordt een
onderwerp voor de studiedag.
Klanttevredenheidsverzoek WMO
Agendapunt voor overleg 11-12.

Gerard

11-12-2019

9.

11-9-2019

Folders WMO-raad
Gerard zoekt uit wie de drukker
is. Formaat blijkt wat onhandig in
de praktijk.

Gerard

11-12-2019
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10.

10-10-2019

Vergaderlocatie opnieuw
bekijken.

Henk

11-12-2019

11.

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

12.

10-10-2019

Zorgkrant
Betrokkenheid van WMO-raad en
vermelding van alle betrokken
partijen in de toekomst. Henk
bespreekt in overleg met Ben
Penterman van de CPW.

Henk

11-12-2019

Noortje laat Lucas weten dat de
WMO-raad het op prijs stelt
voortaan genoemd te worden en
betrokken te zijn bij de
Zorgkrant

Noortje

11-12-2019

13.

10-10-2019

Katja maakt afspraak voor
overleg SWT en CPW.

Katja

11-12-2019

14.

13-11-2019

Noortje

11-12-2019

15.

13-11-2019

Noortje

8-1-2019

16.

13-11-2019

Noortje plant een nieuwe
afspraak met WMO-raad in Titus
agenda.
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.
Leerlingenvervoer
TZT agenderen

Gerard

11-12-2019

Kennen we Het stoppertje nog?
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.
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