Verslag Cliëntenraad Wmo Lelystad
Datum
Plaats
Tijdstip
In

DEFINITIEF

: 16 september 2015
: Lelystad
: 10.00 uur tot 12.10 uur
: Stadhuis Lelystad

Aanwezig:
Annemarie Voogd (onafhankelijk voorzitter)
Onno Rutte
Tessie van Sprang
Hennelou Caldenhove
Cees Keppel
Ankh Nijssen
Hermann Schouws
Peter Schuiten
Lia van Vliet (secretaris)
Henny Zaal
Vanity Vleesdrager
Sascha van der Linden
Betty Slot
Edith Ronde (notulist)
Afwezig
Gerard Witvoet
Yvonne vom Kothen
Donar Plas
Harm Lahuis
Gasten:
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Verslag van de vorige keer en de actielijst.
In het verslag van de vorige keer wordt bij het agendapunt ‘rondvraag’ de naam gecorrigeerd
van het bestuur Humanitas Dronten, dit moet namelijk Humanitas Lelystad-Dronten zijn.
3. Ingekomen/uitgaande post
Ingekomen: Uitgaand:4. Veranderingen in de zorg
Alle voorzieningen zijn opnieuw doorgenomen en het stroomschema bij de aanvraag voor
ondersteuning thuis wordt aangepast. Momenteel zijn de instanties aan het evalueren dus er
wordt nu geluisterd naar suggesties voor aanpassingen.


PGB (persoonsgebonden budget) herindicaties; Bij herindicaties voor jeugdhulp zijn er
veel vragen. Veel ouders weten niet waar ze heen moeten. Ze begrijpen ook vaak niet de
problematiek daardoor kunnen de herindicaties soms niet plaatsvinden.
In de wet is geregeld dat als je een PGB hebt dat je in staat moet zijn een budgetplan te
maken en het pgb zelfstandig te beheren. Daarom is er geen ondersteuning vanuit de
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overheid. Je wordt geacht het zelfstandig te doen. Bij MEE, Welzijn Lelystad en
Kerkorganisaties kun je toch hulp krijgen.


Van de 107 bewoners die HH1 + HH2 ontvingen zijn er 15 overgebleven. Mocht HH2
vervallen zijn kun je bij het sociaal wijkteam terecht voor aanvulling op het schoonmaken.



Zorg lokaal was vroeger Wmo loket. De gemeente heeft de administratie uitbesteed aan
Zorglokaal.

5. Is de Wmo informatie op de website van de gemeente nog wel juist?
Het is doorgenomen. Op zich zit het goed in elkaar en kun je alles redelijk makkelijk vinden.
Bij het invoeren van de dienstenvoucher moet het duidelijker. Het is het handigst om te
beginnen bij het tabblad ‘leven’.
6. Hoe denkt de Wmo raad over het vormen van één raad?
Het samenvoegen van de jeugd, participatie + Wmo raad; hoe denken wij hierover? En wie wil
er in plaatsnemen? We zullen een werkgroep instellen om samen met Anne Burgers van CMO
de voor- en tegens te wegen.
Over 2 weken is er overleg met het overkoepelend orgaan Wmo raden daar wordt het
besproken. Daarna vindt terugkoppeling plaats aan deze raad.
Belangrijk om doelen en taken vast te stellen.
Dit is een lastig moment voor de samenvoeging, ook ivm de informatievoorziening.
De gemeente heeft in feite het al zo ingericht; WIZ portaal (Werk, inkomen en zorg).
We zullen Anne Burgers uitnodigen om in plenair verband te overleggen.
7. Jeugd-particpatie en Wmo raad in één. Wie wil daar dan in plaats nemen?
Denk er over na of je in de raad wilt blijven.
8. Wie wil samen met Ankh de website beheren?
Ankh heeft een werkwijzer gemaakt. Aan de hand van dit document kun je de website
onderhouden. Cees gaat het lezen en wil daarna een besluit nemen om het wel of niet te
doen.
9. Huishoudelijk reglement
Wie heeft er op- of aanmerkingen? De term ‘zelforganisaties’ wordt door sommige als apart
ervaren. Het betekent een op zichzelf staande vereniging met eigen bestuur.
Worden leden nog benoemd door het College?: ja. We wachten tot we 1 raad zijn met
benoemingen etc.
Er wordt opgemerkt dat het vreemd is dat de secretaris niet dezelfde vergoeding ontvangt als
de voorzitter. We kunnen het melden?
10. Stand van zaken met de vouchers
1000 Dienstenvouchers zijn verkocht aan ruim 100 mensen. Loopt niet volgens planning.
Begin oktober volgt een evaluatie. Het systeem wordt als ingewikkeld ervaren. Laat horen als
je problemen hebt.
Opgemerkt wordt dat er een contract moet worden getekend als je gebruik maakt van de
vouchers, hier staat een minimumafnamen van 2 uur in. Mensen moeten daar eerder van op
de hoogte worden gesteld.
Ankh heeft zich aangemeld om te kijken hoe het gaat. Hij heeft zijn ervaringen op papier
gezet.
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11. PGB Herindicatie hoe gaat dat in Lelystad?
Voor 1 oktober moet de gemeente bericht versturen. Voor 1 november moeten alle pgb’ers
een herindicatie hebben als dat niet lukt dan wordt de huidige indicatie automatisch verlengd
tot 1 mei 2016.
Gemeente zet alles op alles om data te behalen. Er wordt getracht een verlenging te krijgen
tot half november.
Zorg is er vanuit de Wmo raad om het gebrek aan dagbesteding voor jongeren met een licht
verstandelijke beperking.
12. Rondvraag en sluiting
Tessie: geeft aan dat er problemen zijn met verslaafden in de Horst.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12.00 uur.

3

