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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Riny Mulders, penningmeester, Ria Wingen, Piet Wolters, Mariëlle Thiesen,
Jan Broeke, Jo Haenen, Jo van Horen, Ans Vincken secretaris, Jules Houben, ondersteunende
ambtenaar.
Bij agendapunt 4; Krystel Nieuborg over de sociale wijkteams en Jacco Haagmans over het kernpunt.
1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2. Concept notulen d.d. 14-10-2015.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Begroting Wmo-raad 2016.
De begroting wordt akkoord bevonden. De voorzitter zal het ondertekenen en versturen.
4. Uitleg sociale wijkteams door Krystel Nieuborg, uitleg kernpunt door Jacco Haagmans.
Krystel komt vanuit de wijkverpleging, is samen met een collega Wmo- consulent onder MER
verband. In Vlodrop is het sociale team gestart als pilot, sinds vorige week is er in Melick ook een
pilot gestart in de “Aai Bieb”. Via de gemeentepagina en flyers is er bekendheid aan gegeven.
Mensen kunnen bij het sociale wijkteam terecht met al hun vragen over zorg en ondersteuning. Er is
geen verschil in de 2 pilots. De bedoeling is om in alle kernen sociale wijkteams te starten. Er is een
Wmo- consulent en een Wijkverpleegkundige aanwezig voor alle vragen en de mogelijkheid om
informatie te krijgen van externe deskundigheid is aanwezig. Vroegsignalering is erg belangrijk CJG zit
er als vertegenwoordiging bij en de samenwerking met de huisartsen is nu goed. De pilot loopt tot
01-07-2016, daarna volgt of een verlenging of implementatie in de andere kernen. Het doel van de
pilots is uitzoeken of het werkt. Rondom dit team zit een “schil” van bv politie, verslavingszorg en
allerlei disciplines, hier kan dus altijd een beroep op worden gedaan. Op 9 december is er voor
iedereen een informatiebijeenkomst van 17.00 uur tot 19.00 uur in de “Aai Bieb”. In februari krijgen
wij een terugkoppeling van Krystel, Jules zal er zorg voor dragen.
Jacco Haagmans over het kernpunt: Ook hier wordt met de MER gemeenten samengewerkt, doel is
van maatwerk naar algemene voorziening te gaan, budgettair veel aantrekkelijker. Het zal wel een
verandering voor de burger worden, ook zullen er veranderingen tussen verschillende gemeenten
zijn. Eind 2016 zal het in alle kernen georganiseerd zijn. De bedoeling is om lokale verbindingen te
leggen, bv bij de dagbesteding. Alle voorzieningen komen in een Wmo- kader. Er zullen 3 soorten
voorzieningen komen:
1. De scootmobiel- pool, mensen kunnen op afroep gebruik maken van een scootmobiel, niet
iedereen zal dus een “eigen” scootmobiel krijgen, het zal aan de indicatie liggen. Hoe de persoon de
scootmobiel krijgt wordt in overleg met de Wmo- consulent geregeld.

2. Was en strijkservice zal ook een algemene voorziening worden in 2016.
3. Dagbesteding, om mensen actief te houden en buiten de deur bezig te blijven wordt dit een
laagdrempelige voorziening met een open inloop. De bedoeling is om huiskamerprojecten en
verenigingen bij elkaar te brengen. Kijken naar het lokale aanbod en daar facilitair gaan
ondersteunen, met een link naar de sociale wijkteams. In Melick werken alle partijen samen om in de
“aai Bieb” dit gerealiseerd te krijgen, met samen koken, samen eten enz. De geïndiceerde
therapeutische begeleiding blijft natuurlijk. In Montfort werkt het al op deze manier samen met de
Wmo- consulent. Wel moet er goed op gelet worden of er geen stapeling van eigen bijdrage voor de
burger komt, de CAK bijdragen, de dagbesteding, de was en strijkservice, dat kan oplopen. De
opmerking dat op deze manier iedereen van een voorziening gebruik kan maken zal een
aandachtspunt worden, Jacco neemt het mee en komt daar nog op terug.
5. de Wmo- adviesraad aan zet enz.
We kijken naar onze eigen rol, hoe vindt ieder van ons hoe er gefunctioneerd is. Er zijn opmerkingen
dat het nog niet optimaal is. We zouden ons met de wethouder en ambtenaren meer moeten
richten op concrete gevallen, waar willen we advies over geven gevraagd of ongevraagd. Onze eigen
visie en agenda maken en als Wmo-raad nog meer naar buiten komen. Als we vragen stellen aan de
wethouder en onduidelijk of onvoldoende antwoord krijgen moeten we beter verlangen. Volgens
onze ambtenaar zouden we er goed aan doen om een standpunt, een meerjarenplan te hebben. We
stellen wel veel vragen als Wmo-raad en ook de goede, ze verwoorden kan nog beter. Hier willen we
als Wmo-raad wel aan werken, het is goed om daar een volledige vergadering aan te wijden, mogelijk
een dagdeel op de “Hei”. Jules wil ons daarbij ambtelijk wel ondersteunen. De voorzitter gaan met Jo
H. een voorzetje maken. Mogelijke datum is de volgende vergaderingdag 16 december.
Ingekomen en uitgaande post.
Veel uitnodigingen, niet iedereen kan of wil overal naar toe gaan. Degene die een symposium of
dergelijke wil bezoeken zal het zelf regelen, het is wel handig als de secretaris op de hoogte is.
5. Wat er nog ter tafel komt/ rondvraag.
Vraag: Is de mediation bij klachten wel goed geregeld? De cliëntenraad denk dat het nog niet goed
verloopt, volgens de wethouder loopt het goed. Onze ambtenaar stelt dat het mogelijk is dat het
resultaat niet altijd is zoals de cliënt het wil, de bedoeling van mediation is om nader tot elkaar te
komen. Het hoeft ook niet altijd dezelfde persoon te zijn, iedere klacht kan anders behandeld
worden.
Vraag; volgens de wethouder zou er geen zorgverlener aanwezig mogen zijn bij een
keukentafelgesprek, vervolgens vraagt de Wmo- consulent tijdens het gesprek, waar is de
zorgverlener, dit is tegenstrijdig. Wat is hierin het beleid? Onze ambtenaar denkt dat hier mogelijk
een spraakverwarring is.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.05 uur.
Notulist, Ans Vincken

