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1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom.
2. Notulen d.d. 12-04-2016 en actie/besluitenlijst.
De notulen krijgen enkele niet inhoudelijke correcties.
Actie/besluitenlijst:
2016/01 afgehandeld.
2016/02 afgehandeld.
2016/03 blijft doorlopend.
2016/04 afgehandeld.
2016/05 afgehandeld.
2016/06 afgehandeld.
3. Huis van de Zorg: advies aan de Brede Adviesraden/Wmo-raden in Limburg betreffende grote
stijging van eigen bijdragen Wmo 2015, mail 26-04-2016.
Dit advies van het Huis voor de Zorg communiceert met de brief die de Nationale Ombudsman naar
alle gemeenten heeft gestuurd, zie ook agendapunt 5. De Wmo-raad wil graag op de hoogte worden
gebracht van het antwoord dat de gemeente aan de Nationale Ombudsman zal geven. Er zijn burgers
die meer gaan betalen dan voorheen, daar waar burgers vermogend zijn kan de eigen bijdrage sterk
stijgen. Burgers zijn hierover niet geïnformeerd, het moet daarom een onderdeel zijn van het
keukentafelgesprek. Via een app kan er direct een berekening worden gemaakt als de gegevens
beschikbaar zijn. Het CAK houdt rekening met de stapeling van kosten, maar niet met de kosten die
de burger meer moet betalen, zoals medicijnen en andere verhogingen. De gemeente voert een
eigen beleid over de prijsstelling. Belangrijk is dat de burger weet wat de kosten worden voor dat de
hulp start.
4. Overschot Wmo-gelden.
De meeste gemeenten houden geld over, het is geen geoormerkt geld. Het budget dat overgeheveld
was kwam met een “vervuild” bestand van het Rijk. Dit bestand moest opgeschoond worden.
Ondanks dat in 2015 het overgangsrecht geldig was, heeft de gemeente niets hoeven bij te leggen.
Omdat de gemeente slim ingekocht heeft is er geld over. Straks krijgt de gemeente een bulkbedrag
voor alles. De gemeente wil daar zelf potjes van maken, de wethouders sturen hierop. Eenmaal
geoormerkt, blijft geoormerkt, dat is het voorstel. De korting in 2015/2016 die op 40% stond is

weliswaar niet uitgevoerd, uiteindelijk is er rond de 30% gekort. Het overschot is wel nodig omdat
de Rijkskorting van 60% nog in de lucht hangt.
De betalingen aan de zorgaanbieders zijn wat vertraagd omdat enerzijds de facturen erg laat
kwamen en anderzijds de betalingen via de MER lopen en daar ook wat vertraging is ontstaan. Vanuit
het Rijk zal nog eens naar de huishoudelijke zorg gekeken gaan worden. Ook de uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep (18-05-2016) dat de Wmo onder de gemeente valt en maatwerk moet
leveren is een belangrijk gegeven.
5. Ingebrachte agendapunten.
- Antwoord gemeente op klachtenregeling: De regeling is ook voorgelegd aan de cliëntenraad, het
antwoord van B&W komt nadat de beide adviezen bekeken zijn.
- Antwoord gemeente op de vragen uit de 2 manifesten van Ypsilon en Zij-aktief: tijdens de
vergadering worden de antwoorden uitgereikt. Na lezing en zonodig bespreking zullen we ze
toevoegen aan de eerdere antwoorden van B&W.
- Terugkoppeling op commentaar vragenlijst gemeente: komt op de actie/besluitenlijst.
- Bespreking brief Nationale Ombudsman mbt eigenbijdrage en te nemen actie: Komt op de
actie/besluitenlijst.
- Verslag van de informatiebijeenkomst over de verwerving Jeugdhulp en Wmo 2017: Er zij 3 leden
van de Wmo-raad naar deze bijeenkomst geweest. Er is gesproken over de top van de hulpbehoefte,
hier gaat erg veel geld inzitten. Er moet een landelijk systeem ontwikkeld worden om te komen tot
deze dure inkopen. Het lijkt dat 2017 niet haalbaar wordt. Er komt nog een verslag van Sandra Slijpen
over deze avond, duidelijk is wel dat er nog veel ingevuld moet worden Wmo-raad wil monitoren en
volgen.
- De termijnkalender wordt aangeleverd door Jules.
- De vragenlijst, Ervaringsonderzoek Wmo, is aangeleverd door de Wmo-raad.
6. Ingekomen post/ uitgaande post/mails.
Ter kennisgeving aangenomen.
7. Wat er nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Jo van H. deelt mee dat hij naar de mantelzorgers bijeenkomst is geweest in Vlodrop.
- Jo van H. deelt verder mee dat hij per 31 mei uit de cliëntenraad stapt.
- Piet W. heeft de “hits” van onze website toegelicht. Er zijn best wat bezoekers op de site.
- Jan gaat met Riny en Ria naar de vervolgcursus voor Wmo-raden.
- Onze penningmeester Riny vraagt om de volgende vergadering de ingevulde declaraties mee te
brengen.
- Ria heeft in de krant gelezen dat 4 jonge vluchtelingen niet welkom zijn om in de basisschool van
St. Odiliënberg enkele maanden scholing te krijgen. Het initiatief van de school werd niet door de
ouders gedeeld. Dat is heel jammer.
7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur.
Notulist, Ans Vincken

