Verslag Wmo-raadsvergadering 11 maart 2014

inlichtingen
telefoon
e-mail
datum
briefnr:

Ans Vincken
0475-532230
info@wmoraadroerdalen.nl
16-01-2014
Wmo-raad 2014.02.AV/av

www.wmoraadroerdalen.nl

Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Riny Mulders penningmeester, Piet Wolters, Ria Wingen, Karin van Rijn, Jos
Houben, Ans Vincken secretaris.
Afwezig: Huub Linssen, Jo van Horen (mk)
1. Opening.
Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Conceptnotulen 14-01-2014.
Tekstuele wijziging bij de rondvraag, wordt aangepast. Verder geen op of aanmerkingen.
3. Verloop klankbordgroepen Wmo-raden MERR.
4. Denktankbijeenkomst bezocht door Ria en Jos.
We nemen deze 2 agendapunten bij elkaar omdat ze overlappingen hebben.
Onderwerpen op deze bijeenkomsten waren, overheveling AWBZ en WMO. De gemeenten zoeken
ook naar handvaten, hoe dit het beste op te pakken is. De regiefunctie zal heel belangrijk worden
vooral op het gebied van de bedrijfsvoering en op inhoud. De regie is belangrijk om te voorkomen
dat instellingen hun eigen invulling geven, de gemeente wil de inhoud en de lijnen bepalen. De
bestuurders van de instellingen waar de gemeente mee gaan werken kunnen problemen geven, zij
moeten n.l. ook een organisatie runnen, het samenwerken zal erg belangrijk worden. Er moet
bezuinigd worden zonder kwaliteit van zorg te verliezen. De bestuurders beginnen dit in te zien. Bij
deze Klankbordgroep en Denktankbijeenkomst zit ook onze ambtenaar Sonja Kuijpers van de
gemeente. De jeugdzorg overheveling wordt in deze bijeenkomsten niet besproken. Ria en Jos zijn
positief over de Klankbordgroep en Denktankbijeenkomsten.
5. Ingekomen post/ter bespreking.
- Begroting Wmo-raad 2014, voor kennisgeving aangenomen.
- Reactie B&W advies Beleidskader, voor kennisgeving aangenomen.
- Reactie B&W advies beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016, voor kennisgeving aangenomen.
- Toegankelijkheid stemlokalen, hier is nog een bericht overheen gekomen om ook te melden als er
positieve of negatieve opmerkingen zijn, b.v. toegankelijkheid of bejegening, dus ook een pluim
uitdelen als de gemeente een compliment verdient.
- Uitnodiging Platform Allochtone Zorgvragers in Limburg PAZ, Jo van Horen wil hier naar toe gaan.
- Uitnodiging doelgroepenvervoer, wie interesse heeft kan zich hiervoor aanmelden.
6. Mededelingen en wat er nog ter tafel komt.
- Piet M. maakt ons nog attent op de mail van Jo waarin hij de nieuwsbrief Wmo onder onze
aandacht brengt. In deze extra nieuwsbrief zet de staatssecretaris van Rijn enkele belangrijke
verschillen en overeenkomsten tussen de huidige Wmo en het nieuwe wetsvoorstel op een rij.

-De vergadering van 13 mei zal een week vervroegd worden naar 6 mei, dit i.v.m. het advies;
bestuurlijk besluitvormingstraject Beleidsplan Wmo, dat op 7 mei uiterlijk naar B&W moet gaan.
Als voorbereiding op dit advies hebben we op 28 april een vergadering met de gezamenlijke Wmoraden van de MERR gemeenten. Na een gezamenlijk overleg zal elke Wmo-raad apart hierover
napraten. Wij kunnen dan het advies al voorbespreken. In de vergadering van 6 mei wordt het
definitieve advies dan gemaakt en verzonden.
- Piet W. Als de verenigingen over het subsidiebeleid spreken is het niet nodig dat de volledige Wmoraad aanschuift, dat is een te zware delegatie. Antwoord voorzitter: Het is de verantwoordelijkheid van
ieder Wmo-raadslid om als dorpsvertegenwoordiger het subsidieoverleg te volgen. Het gaat per slot
van rekening over prestatieveld 1 van de Wmo.

- Riny merkt op dat de Pilots erg traag verlopen. Mensen komen natuurlijk alleen als ze ook iets te
vragen of op te merken hebben. Als voorbeeld noemt Piet W. dat er in Montfort onrust is ontstaan
omdat de RABO bank is gesloten en er nog alleen gepind kan worden; geld ophalen of inleveren kan
daar niet meer. Echter bij de Regiobank is dit wel mogelijk.
-Piet M. merkt op dat het gemeentelijk accommodatiebesluit in de Trompetter is gepubliceerd. Riny
vindt het jammer dat deze besluitvorming erg is afgezwakt, er zijn nog veel knopen niet doorgehakt.
Verenigingen die een vaste plek hebben zullen niet snel naar een BMV2 gaan, om geld binnen te
halen zullen er andere groepen moeten binnengehaald worden, die huur betalen, b.v. wijkverpleging,
jeugdzorg, inloop en ontmoetingsmogelijkheid. Dan zullen de huurkosten voor de verenigingen lager
worden en kunnen ze hun activiteiten organiseren.
- Piet W. vindt het besluit met het bijbehorend amendement prima.

7. Rondvraag.
- Piet W. het plaatje over de waarderingssubsidie en de combivouchers is klaar. Een bedrag per actief
lid blijft bestaan. De basis en prestatie subsidie wordt in de volgende 4 vergadering besproken.
In Montfort en Posterholt loopt het op de scholen goed met de combivouchers. Muziek op school
wordt een soort vakonderwijs, doel is om op alle scholen identiek te zijn. Van hieruit komt dan de
ledenwerving van de verenigingen op gang. En....muziek maakt slim, dat is het motto!
- Karin vraagt wanneer de volgende vergadering is, dat zal 28 april worden in Echt. De reguliere
Wmo-raadsvergadering van 15 april zal dan waarschijnlijk niet doorgaan.
- Penningmeester Riny vraagt of iedereen het geld binnen heeft gekregen, dat is zo.
- Jos vraagt of de vergaderingen van de Klankbordgroep als reguliere vergadering kan worden
uitbetaald, is niet aannemelijk, want er zijn veel soortgelijke vergaderingen. Voor de zekerheid vraagt
Riny het na.
- Ria vraagt naar welke vergaderingen gaan we als Wmo-raadslid? Dit naar aanleiding van allerlei
uitnodigingen die we ontvangen. Voorzitter geeft aan dat hij alles ter kennisgeving doorzet en dat
ieder Wmo-raadslid zelf zijn/haar prioriteiten moet stellen.
- Het eventueel uitnodigen van de wethouder in de Wmo-raadsvergadering wordt uitgesteld tot na
de gemeenteraadsverkiezingen.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

Notulist, Ans Vincken

