Notulen

Aanwezig

Dhr. F.H. Makkinga (voorzitter), mw. E.J. Bolt (secretaris), dhr. T. Koning, de heer R.F. Doornbos,
dhr. V.P. Visser, de heer. R. Stoutmeijer (kandidaat-lid)en mevrouw T.M.L. Vellekoop (kandidaatlid) en mw. G. Rijneveld (ambtelijk secretaris)
Afwezig

Door

Dhr. P.J.C. Brons (waarnemend

Gerda Rijneveld

voorzitter/penningmeester) (met kennisgeving)
Mw. F.C.A.M. Stevens-van der Wal (met
kennisgeving)
Datum

Vergadering van

23 mei 2017

Wmo-adviesraad

1.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen welkom. Wethouder Ruwhof is aanwezig, wethouder Van den Berg
is niet aanwezig.

2.

Spreekrecht publieke tribune
De heer Van Baaren geeft aan dat zijn scootmobiel 3 maanden geleden is afgekeurd. Na een
aanvraag en een huisbezoek 7 weken geleden heeft hij ondanks een aantal tevergeefse
contactpogingen met het Sociaal Team nog steeds geen duidelijkheid over de stand van
zaken. Afgesproken wordt dat de ambtelijk secretaris zijn gegevens doorgeeft aan het Sociaal
Team met het verzoek zo snel mogelijk contact met hem op te nemen om duidelijkheid te
verschaffen.
Verder geeft hij aan dat reparaties aan de scootmobiel (te) lang duren. Mankementen op
vrijdag moeten bijv. tot maandag wachten voor reparatie. De Wmo-adviesraad zal de
afspraken van de gemeente met de leverancier RSR een keer op de agenda zetten.
De heer Van Baaren wordt bedankt voor zijn inbreng en signalen.

3.

Mededelingen van en vragen aan de wethouder
Mevrouw Van den Berg heeft doorgegeven geen mededelingen te hebben.
In de volgende vergadering zal mevrouw Van den Berg gevraagd worden naar de uitspraak
Jeugdzorg Steenwijkerland over gebruikelijke zorg. Heeft dit effect op de werkwijze in
Renkum?
De Wmo-adviesraad zou graag in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij het
Centrumplan Oosterbeek. De ambtelijk secretaris zal hierover contact zoeken binnen de
gemeente.
Het plan rondom de Reijmerweg in Renkum ligt in de volgende vergadering van de Wmoadviesraad voor. Uitgezocht zal worden of dit ook mogelijk is voor het project rondom de Ds
Gewinweg.
Wethouder Ruwhof geeft aan dat vanuit het Rijk financiële middelen beschikbaar zijn gesteld
om de relatie tussen GGZ en Participatiewet te verstevigen. Nu zijn dit vaak nog gescheiden
werelden. Hierover heeft een eerste positieve bijeenkomst in de regio plaats gevonden.

Notulen

Qua banenafspraak zitten we in deze regio heel goed op schema. Het grootste aandeel van de
banen komt uit het bedrijfsleven, de gemeenten, maar vooral het onderwijs blijft achter. De
gemeente Renkum heeft inmiddels wel voldaan aan haar ‘plicht’ om twee personen uit de
doelgroep in dienst te nemen.
Voor jongeren uit het speciaal onderwijs is een mooi project met plekken voor activerend
werk opgezet.
Wat betreft de Permar zijn de medewerkers in het groen inmiddels gedetacheerd aan het werk
bij de gemeente Renkum. Per 1 januari komen ze officieel in dienst van de gemeente.
Het werk in de schoonmaak gaat ook op dezelfde voet verder. Met de 30 mensen die beschut
werk hadden binnen de Permar hebben gesprekken plaats gevonden. Daaruit is naar voren
gekomen dat ongeveer 15 personen bij een organisatie aan de slag kan. Hiervoor worden ook
plekken gezocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het traject en de contacten via het
activerend werk. Er zijn ongeveer 40 plekken beschikbaar.
De reactie van de gemeente op het advies over de Uitvoeringsnota Statushouders is inmiddels
binnen. Dit heeft wat langer geduurd omdat voor de uitvoeringsnota aansluiting is gezocht bij
het regionale project Food Valley, waardoor ingezet gaat worden op een snelle
werk(stage)plek. Volgens afspraak zijn er al 5 mensen geplaatst.
De suggestie om gebruik te maken van het netwerk van serviceclubs is al overgenomen.
De reacties van de gemeente op de adviezen over de vertrouwenspersoon en het Centrum
Plan Doorwerth worden op korte termijn verwacht.
Het Huis van Renkum is niet algemeen toegankelijk voor rolstoelen en scootmobiels. Het
gebouw is geen eigendom van de gemeente.
De gemeente heeft er baat bij dat dit wel het geval is. Zijn er financiële mogelijkheden vanuit
de gemeente om de toegankelijkheid te verbeteren? De wethouder zegt toe dit na te gaan.
4

Afvalbeleid en incontinentiemateriaal
Wethouder Ruwhof en de beleidsmedewerker M. (Michel) Rodink zijn aanwezig bij dit
agendapunt.
De Wmo-adviesraad is niet gelukkig met de stigmatisering die het gele deksel voor de
afvalbak voor incontinentiemateriaal veroorzaakt. Ook vindt een groot deel van de raad de
reactie formeel en technisch, werd weinig begrip getoond en ging deze niet in op het
werkelijke probleem.
De wethouder is van mening dat de maatschappij eigenlijk juist moet (leren) accepteren dat
mensen iets kunnen mankeren.
In de gemeente Renkum hebben mensen verder heel veel keus voor dit afval:
-

Ondergronds brengen (extra kosten)

-

Wegbrengen in bakken op 5 algemene plekken

-

Extra kliko met geeldeksel en beugel thuis

Ook kan men ervoor kiezen om het incontinentiemateriaal niet te scheiden en bij het restafval
te doen. De bak met het gele deksel is geen verplichting.
In Veenendaal waar men ook met dit systeem werkt zijn geen problemen hierover bekend.
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En behalve deze ene mail heeft de gemeente hierover ook geen klachten ontvangen. De
persoon heeft niet meer gereageerd op het antwoord van de gemeente. De feedback over de
toon van de brief neemt de gemeente mee voor de toekomst.
5a. Discussienota Financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten
Deze discussienota is vorig week vrijdag toegestuurd met het voorstel om deze vandaag te
bespreken (bijlage WMO-B170505). Gisteren is het bijbehorende commissievoorstel nog
toegestuurd.
Wethouder Ruwhof en de heer J. (Johan) Kivits zijn bij dit agendapunt aanwezig.
De gemeenteraad heeft om een discussienota gevraagd t.a.v. de financiële ondersteuning van
chronisch zieken en gehandicapten. Deze zal op 6 juni besproken worden in de Commissie
Inwoners. Tegelijkertijd is de nota naar de adviesraden gestuurd. Indien gewenst kunnen ook
de adviesraden hierover een advies uitbrengen aan het college.
Afhankelijk van de uitkomsten van de commissievergadering komt het college met een
voorstel. In de discussienota is wel een advies van het college opgenomen.
In totaal is 4,5 ton beschikbaar. Eerder is ervoor gekozen om 1,5 ton beschikbaar te stellen
via het minimabeleid en 3 ton aan anderen die daar niet toe behoren. Binnen het
minimabeleid wordt het aan diverse doelen besteed (deelname collectieve zorgverzekering,
individuele bijzondere bijstand, GelrePas). Van de 3 ton is in 2016 slecht een klein deel
uitgegeven. Belangrijkste reden was waarschijnlijk de bureaucratische regeling. Daarom is
deze in 2017 vereenvoudigd (alleen aantonen dat volledige eigen risicobedrag is betaald). De
verwachting is daarom dat in 2017 veel meer gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.
Hier is nu nog geen zicht op, omdat de meeste inwoners pas in de loop van het jaar het
volledige eigen risicobedrag voor de zorgverzekering betaald zullen hebben. De communicatie
moet ook beter.
De Wmo-adviesraad bespreekt de volgende punten.
-

Er is geen aantoonbare relatie is tussen chronisch zieken en gehandicapten en
aanvullende pakketten. De meeste onderdelen zitten in de basisverzekering.

-

De gemeente maakt feitelijk een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten tot
een maximum van 150% van het minimumloon. De achterliggende gedachte is dat
deze groep hier het meest (financiële) behoefte aan hebben.

-

Een aantal leden van de Wmo-adviesraad stellen hier vraagtekens bij. Chronisch
zieken en gehandicapten uit alle inkomensgroepen hebben te maken met extra
kosten. Zie de gegevens van het NIBUD en Ieder(in). Daar is de regeling ook voor
bedoeld. Zij willen de inkomensbovengrens vrijgeven.

-

De regeling en het bedrag zijn slechts een tegemoetkoming in de kosten. Wanneer de

-

Er wordt een vergelijking gemaakt met de regeling van het Mantelzorgcompliment. Die

regeling voor alle inkomensgroepen wordt opgesteld daalt het bedrag per persoon.
legt maximale verantwoordelijkheid bij de inwoners zelf net om het compliment aan te
vragen. Daarvan maakt niet iedereen gebruik.
-

De verwachting is dat chronisch zieken en gehandicapten meer op de regeling gespitst
zullen zijn dan mensen die bijv. eenmalig in het ziekenhuis belanden en daarmee het
maximum eigen risicobedrag betalen.

-

Zorgkosten voor kinderen lijken al goed afgedekt te zijn. Het gaat vooral om 18+-ers.
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-

In de praktijk verwachten we dat inwoners met een inkomen lager dan 120% gebruik
zullen maken van de collectieve verzekering i.p.v. de meerkostenregeling. Maar het is
een extra keuze voor inwoners om voor de meerkostenregeling te kiezen als ze dat
willen.

De Wmo-adviesraad zal voor 6 juni een advies uitbrengen aan college, in afschrift aan de
leden van de gemeenteraad. De heren Makkinga en Doornbos zullen het concept-advies
opstellen.
5b

Communicatie Sociaal Domein en Sociale Kaart
Mevrouw H. (Heidi) Otten en de heer J.(Johan) Kivits zijn bij dit agendapunt aanwezig.
Mevrouw Otten is communicatieadviseur van de gemeente Renkum voor het sociaal domein.
De heer J. (Johan) Kivits is bezig met de Sociale kaart en vervangt mevrouw Bouman, waar in
een eerdere vergadering al mee gesproken is. De beide projecten zijn aan elkaar gekoppeld.
Mevrouw Otten geeft een presentatie. Binnen het sociaal domein is veel veranderd. Dit vraagt
ook om een andere communicatie. Mevrouw Otten geeft uitleg over waar de gemeente op dit
vlak mee bezig is.
De kernwoorden zijn enthousiasme, professionele betrokkenheid en preventie. Er heeft eerst
een inventarisatie plaats gevonden naar behoeften en communicatiedoelen.
De basis vormt een nieuwe website met alle actuele broninformatie (o.a. regelingen),
gecategoriseerd op levensthema’s.
Deze is zowel te gebruiken voor inwoners als, organisaties en medewerkers. Het zal een
informatiebron van deze tijd worden, gebaseerd op de gedachten van een webshop en
vergelijking en waardering van diensten. De website voldoet ook technisch aan alle moderne
eisen. Gezocht wordt nog naar de beste invulling en vormgeving.
In een later stadium kan ook gekoppeld worden aan eigen gegevens van zorgaanbieders.
Coaches en consulenten zullen bij huisbezoeken op maat informatie achter laten, zowel wat
betreft de inhoud als de vorm. Gedacht wordt aan een lege map die gevuld kan worden met
informatie op maat.
Gedacht wordt om naast de website ook gebruik te maken van periodieke
informatieverspreiding via een huis-aan-huis krant. Mensen moeten toegeleid worden naar de
informatie. Het gaat om een combinatie van inspiratie (verhalen) en informatie. Ook aan
filmpjes is gedacht.
Sterk Renkum (werknaam) is een paraplunaam. Hieronder kunnen ook activiteiten met
samenwerkingspartners gehangen worden.
Momenteel wordt gekeken naar een aanbieder die ervaring heeft dergelijke websites in 60
gemeenten. Zij kunnen ook het contentbeheer en het actueel houden van informatie
verzorgen.
Mevrouw Otten en de heer Kivits worden bedankt voor haar komst en uitleg. De Wmoadviesraad is benieuwd naar het vervolg en wordt graag op de hoogte gehouden van de
voortgang van het project.

5.

Rondvraag
-

De heer Koning zal nagaan of de procedure om een invalide parkeerkaart te
krijgen minder bureaucratisch zou kunnen.
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-

De heer Koning gaat maandag naar de bijeenkomst over wonen in Doorwerth. Een
vraag: hoe wordt van de blijverslening gebruik gemaakt?

-

Het voorstel is om een keer kennis te maken met de Woonadviescommissie
Renkum (WAC).

-

De heer Doornbos maakt zich zorgen dat mantelzorg gezien wordt als

-

De Wmo-adviesraad zal een oproep gedaan worden op facebook om eventuele

afschuifmogelijkheid voor het bieden van professionele zorgverlening.
problemen met toegankelijkheid van bushaltes in Renkum te melden.
-

De ambtelijk secretaris zal zo veel mogelijk in mailtjes aangeven als stukken
(alleen) ter kennisgeving zijn.

-

Afgesproken wordt elkaar in principe alleen te informeren als iemand naar een
bijeenkomst gaat. Bij bijzondere gelegenheden waarbij de Wmo-adviesraad
aanwezig moet zijn, zal onderling afgestemd worden.

-

De beide kandidaat-leden willen lid worden van de Wmo-adviesraad. De formele
benoemingsprocedure zal door de ambtelijk secretaris in gang worden gezet.

6.

A1: Concept-verslag van de vergadering van 18 april 2017
Het concept-verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
A2: Actielijst 87
De actielijst wordt volgende week in de besloten vergadering doorgenomen.

7.

Ingekomen en uitgaande stukken
De stukken worden ter kennisgeving aangenomen.
Nagezonden waren:
-

Raadsinformatiebrief 4 Afbouw Permar & Opbouw lokale uitvoering Participatiewet
(WMO-B170706)

-

Jaarstukken 2016 gemeente Renkum (WMO-B170707)

-

Advies app Ongehinderd d.d.18 mei 2017 (WMO-B170708)

-

Verslag 3e brainstorm toekomst cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente
Renkum d.d. 8 mei 2017 en bijbehorende memo (WMO-B170709)

-

Reactie op advies Uitvoeringsnota Statushouders d.d. 15 mei 2017 met Plan van
aanpak integratie en participatie van statushouders (WMO-B170710)

8.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inzet.
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