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1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2. Concept notulen d.d. 11-11-2015.
Er is nog een correctie gekomen van Heidie over de notulen van 14 oktober, bij punt 3; ze wil graag
de toevoeging dat ze in Roerdalen 20 Pgb’s hebben moeten verlengen tot 1 mei 2016 omdat ze deze
niet op tijd (voor 1 november) af konden handelen. Daarbij geldt dat die mensen tot 1 mei 2016, het
OUDE (AWBZ) tarief nog krijgen. (in verslag staat nieuw tarief)
De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarschema Wmo-raad 2016.
Het schema wordt akkoord bevonden. Jules zal de ruimtes via Anki Riteco reserveren.

4. Ingekomen en uitgaande post.
- Koers vernieuwing mantelzorg en informele zorg, notitie via Jules Houben.
Jules legt uit dat de gemeente kijkt wat ze nog meer kunnen doen voor de mantelzorgers, daarvoor
willen ze eerst in kaart brengen hoeveel mantelzorgers er zijn en wat ze doen. Hij stelt voor om Björn
Maessen bij de Wmo-raadsvergadering uit te nodigen om toelichting te geven over de mantelzorg.
Het is goed om het verschil te zien tussen de mantelzorger en een vrijwilliger. Voorlopig is dit
concept nog niet voor verspreiding, meer om ons te laten zien waar de gemeente mee bezig is.
Over het mantelzorgcompliment, dit kan nog tot 31 december worden aangevraagd, het is de eerste
keer dat de gemeente dit behandeld, eerder deed dit de SVB. Tot nu toe hebben 250 mantelzorgers
het compliment aangevraagd, er zijn 20 aanvragen afgewezen. Het budget is voldoende, de
gemeente wil met de mantelzorgers in gesprek hoe ze het volgend jaar met het compliment zullen
gaan invullen. Door middel van een Klanttevredenheidsonderzoek is het ook mogelijk om de vraag
achter de vraag te vinden. Het volgende Klanttevredenheidsonderzoek wordt aan de Wmo-raad
voorgelegd. Opmerking, het Klanttevredenheidsonderzoek wordt laagdrempelig gehouden, laat het
vooral niet hoogdrempelig afgehandeld worden.
- Manifest voor een betere uitvoering van de Wmo 2015 in de praktijk.
De voorzitter heeft het manifest aangeboden aan de wethouder Eugenie Cuijpers, de bedoeling is dat
het bij B&W besproken wordt. De Wmo-raad ziet veel raakpunten in het manifest en zullen er zeker
op terug komen.

5. Wat er nog ter tafel komt/ rondvraag.
Jules; De begroting van de Wmo-raad wordt nog even bekeken door B&W, zal een formaliteit zijn.
De penningmeester wil graag een totaal overzicht krijgen van de uitgaven die de Wmo-raad. Jules
zegt dit toe.
De rekening van onze website is aan Jules gegeven, deze handelt het af.
De vraag wordt gesteld wanneer er mediation wordt ingezet bij een klacht. Jules verteld dat er eerst
een gesprek is en zonodig start daarna de klachtenprocedure. Er wordt zeker mediation aangeboden,
Jules zal dit ook aan de cliëntenraad laten weten om duidelijkheid te geven.
Jules stelt voor om bij de komende Wmo-raadsvergaderingen steeds een ambtenaar te laten
aanschuiven om ons bij te praten over de beleidsstukken die gemaakt worden.
Jules blijft onze contactpersoon, nu Heidie andere werkzaamheden heeft. Ze groet via Jules de Wmoraad en wenst hun fijne feestdagen.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.
Notulist, Ans Vincken

