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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Ria Wingen, Piet Wolters, Riny Mulders penningmeester, Jo Haenen, Jo van
Horen, Jan Broeke, Mariëlle Thiesen, Ans Vincken secretaris.
Afwezig m.k.:
Jules Houben, ondersteunende ambtenaar.
1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom.
2. Notulen d.d. 15-06-2016 en actie/besluitenlijst.
Geen op en aanmerkingen.
3. Verslag Wmo-klankbordgroep.
Wat opgevallen is dat de belangen tussen de hulpverleners en de Wmo verschillend zijn.
De notulen van de klankbordgroep moeten nog komen.
4. Brief met betrekking tot de vragen van de ombudsman.
De brief wordt ter kennisgeving aangenomen met als opmerking, wat is hiervan de meerwaarde.
5. Verslag van de raadsconferentie naar lokale cliëntenraad.
Deze bijeenkomst is bezocht door Riny, Ria en Jo H., Het onderwerp was het samengaan van de Risse
en de Westrom. Dit gaat veel geld kosten, het proces loopt en is niet te stoppen. Dit overstijgt de
Wmo-raad.
6. Bijeenkomst bruikbaarheid bushaltes.
De Wmo-raadsleden hebben verschillenden bushaltes onderzocht. Niet alle bushaltes hoeven te
voldoen aan de richtlijnen, alleen die aangewezen zijn. Wij zullen de resultaten bundelen en in een
advies naar de gemeente doen. Het blijft een verantwoording van de Provincie. We merken op dat in
Melick de drempels zijn opgeheven, dus er is geen belemmering om meer bushaltes aan te leggen.
We gaan de betreffende ambtenaar uitnodigen om ons hierover bij te praten. Zo mogelijk in onze
volgende vergadering.
7. Interview met onderzoeksbureau BMC.
Ria heeft aan dit interview meegewerkt, het ging o.a. over de indicatiestelling Wmo, Hulp bij het
huishouden. Indicaties worden gesteld via punten; zoveel minuten voor een en ander. Het was een
goed interview, met de goede vraagstelling. Het onderzoeksbureau BMC gaat alle interviews
bundelen. Ze werken in opdracht van de gemeente, de aanleiding om deze interviews te houden was
een uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep. Er komt nog een verslag hierover.

8. Ingekomen/ uitgaande post/mails.
- Advies Cliëntenraad; Wijziging Klachtenregeling MER, dit komt nog terug.
- Ledenenquête PGGM, ter kennisgeving.
- QuickScan Mantelzorgbeleid 2016, dit wordt door de gemeente afgehandeld.
- Advies doelgroepenvervoer, ter kennisgeving.
- Raadsinformatiebrief Sociaal wijkteam.
- Raadsinformatiebrief Onderzoek Normeringkader HbH.
- Termijnkalender 2016/2017, hierin worden genoemd het beleidsplan Wmo en Jeugd, en het
verkeer en vervoersplan. Wij willen deze beleidplannen tijdig inzien en zullen ze opvragen bij onze
ambtenaar.
Zonder de beleidsplannen kunnen we ons onvoldoende met de praktijk bezig houden.
9. Wat er nog ter tafel komt / rondvraag.
- Begroting Wmo-raad 2017, de penningmeester geeft toelichting op de begroting, deze wordt door
de voorzitter naar B&W verstuurd.
- De mail die de Wmo-raad heeft ontvangen is naar onze ambtenaar doorgestuurd, hij zal een reactie
geven. Die kunnen wij dan aan de vraagsteller beantwoorden. We zullen ook nog enkele vragen
stellen aan onze ambtenaar.
Rondvraag:
- Wat gebeurt er met het overschot aan Wmo-gelden? Reserves?
- Piet W heeft de website aangepast, de laatste notulen komen bovenaan. De oude jaargangen
komen in mapjes.
- We merken op dat er veel minder jeugdige asielzoekers zijn, waardoor komt dat?
- Ria neemt deel aan de cliëntenraad bij een bureau voor gespecialiseerde thuisbegeleiding. Zij zal dit
niet doen met een dubbele pet op.

10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 10.45 uur.
Notulist, Ans Vincken

