Verslag Cliëntenraad Wmo Lelystad
Datum
: 15 juli 2015
Plaats
: Lelystad
Tijdstip
: 10.00 uur tot 12.10 uur
In
: Stadhuis Lelystad

Dit verslag is tevens definitief

Aanwezig:
Onno Rutte (plaatsvervangend voorzitter)
Tessie van Sprang
Hennelou Caldenhove
Cees Keppel
Ankh Nijssen
Hermann Schouws
Peter Schuiten
Lia van Vliet (secretaris)
Henny Zaal
Sandra van Vuure (notulist)
Afwezig
Annemarie Voogd (onafhankelijk voorzitter)
Vanity Vleesdrager
Gerard Witvoet
Yvonne vom Kothen
Sascha van der Linden
Donar Plas
Harm Lahuis
Betty Slot
Gasten: De heer Nijborg (voorzitter van FNV Lokaal) en vanaf 11.15 Helen van Kempen (van de
Hersenletsel vereniging)
1. Opening en mededelingen
Onno vervangt vandaag Annemarie als voorzitter. Onno heet een ieder welkom en in het bijzonder
de heer Nijborg van FNV Lokaal. Het FNV houdt zich veel bezig met het sociaal domein en is
daarom als belangstellende vandaag aanwezig.
Een extra vergaderpunt wordt toegevoegd na punt 6 van de agenda namelijk het huishoudelijk
reglement van de Wmo raad.
2. Verslag van de vorige keer en de actielijst.
Het verslag van 17 juni wordt conform vastgesteld. Het verslag mei is niet vindbaar. Het is digitaal
verzonden maar niet aangekomen en het verzonden document is verwijderd van usb stick.
De actielijst is deze keer niet doorgenomen.
De heer Nijborg vraagt wat gedaan wordt aan het concept voorstel van de FNV. Het voorstel
wordt besproken in een werkgroep (Ankh, Lia, Annemarie en Sascha) de FNV sluit zich aan bij het
werkgroepje.(Bep Maatman en dhr. Nijborg).
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3. Ingekomen/uitgaande post
Ingekomen:


Standpunt oogvereniging: De cliëntenraad neemt zich voor meer aandacht te besteden
aan haar publicaties/informatieverstrekking voor slechtzienden/blinden mensen. Zie onze
website.



Je kunt je opgeven voor het nationaal eenzaamheidscongres op 24 september a.s. Het is
gratis en waarschijnlijk interessant.



Bericht in het nieuwsbericht mantelzorg convenant: ‘actueel en eenduidig informatie over
respijtzorg is vervallen’. Aanbieders werken niet mee terwijl het wel vastgelegd is in het
convenant mantelzorg. Er is een landelijke site maar informatie over respijtzorg in
Lelystad komt bijna niet naar voren. Is dit een taak voor de Wmo raad?

4. Regionaal Kompas en bijbehorende scan inzake centrumgemeente Almere.
Het Regionaal Kompas is een beleidskader voor beschermd wonen. Het betreft met name
verslavingszorg, dak- en thuislozen en jeugdzorg. De Provincie Flevoland heeft het ons
toegestuurd. Lia is naar een bijeenkomst over dit beleidsstuk geweest.
Financiering voor de opvang van deze mensen loopt via de centrum gemeente van de
Provincie, dit is Almere. Het is dure zorg voor een enkele gemeenten daarom wordt het
regionaal gedaan.
De wethouders van de 6 gemeenten van de Provincie Flevoland hebben een regionaal plan
gemaakt. Dit wordt echter niet getoetst door een gemeenteraad. De Wmo raden worden wel
gevraagd advies hier op te geven. Dit zal de Wmo raad doen en het in de toekomst blijven
monitoren.
5. Informatie van de Koepel over stapeling van Eigen Bijdragen. (voorstel: werkgroep
vormen)
De Wmo raad zal hierop toezien en het meenemen in o.a. het overleg met het sociaal
wijkteam. Voorstel is om een voorbeeld te nemen en dan deze te monitoren/volgen.
6. Aanbod CMO: oproep mee te doen aan enquête ‘Mijn kwaliteit van leven’en ‘over leven
met zorg.
Lia en Cees hebben de enquête al ingevuld. De Wmo raad wil o.a. hier over graag meer
geïnformeerd worden. Anna Burgers zal voor het overleg in oktober worden uitgenodigd door
Lia.
7. Beantwoording vragen door ambtenaar over Huishoudelijke Hulp.
De ambtenaar van Team zorg komt vragen beantwoorden van de Wmo raad over
huishoudelijke hulp.
Als eerste wordt gemeld dat team zorg in overleg is met de wijkteams hoe om te gaan met de
nu geldende problemen. Verder geeft ze aan dat bij klachten het belangrijk is om eerst de
leverancier te benaderen en mocht dat niet helpen bij Zorglokaal.
Zij zelf vergelijkt bij problemen de oude indicatie en het werkplan. Haar advies is het werkplan
eerst te ondervinden. Echter een bezuiniging van 40% wordt gemerkt.
Verder wordt aangegeven dat we momenteel in een stroomversnelling zitten. Er wordt nog
langs elkaar gewerkt en dit komt met name doordat we te maken hebben met 2 circuits ‘de
gezondheidszorg’ en de Wmo. Wijkverpleegkundige moeten nog dingen aan elkaar verbinden.
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De gemeente heeft afspraken met de leveranciers gemaakt wat er allemaal moet gebeuren
echter het komt voor dat een huishoudelijke hulp van de leverancier opdracht heeft gekregen
bepaalde zaken niet te doen ivm met het optimaal benutten van de tijd. Daarom is het
belangrijk dat de hulp het logboek goed bijhoudt.
Er zijn klachten dat cliënten druk ervaren om het werkplan te ondertekenen ook als je het er
niet mee eens bent. Advies is als een cliënt niet tevreden is over het werkplan dat er ook
getekend kan worden voor ‘gezien’ maar daarbij kan dan vermeld worden dat je het er niet
mee eens bent.

8. Extra agendapunt ‘Huishoudelijk reglement Wmo raad’ en het ‘Rooster van aftreden’.
De gemeente is met het meeste akkoord in het aangepaste reglement. Met de vraag om
uitbreiding van de formatie van de Wmo raad met 2 vertegenwoordigers voor mensen met een
niet aangeboren hersenletsel (NHA) echter niet. Een oplossing is door de Wmo raad
gevonden door voorlopig 2 openstaande vacaturen van mensen met psychische problematiek
en voor maatschappelijke opvang niet in te vullen (hiervoor zijn al vertegenwoordigers
aanwezig), maar hierdoor ontstaat wel ruimte voor 2 NHA vertegenwoordigers.
Rooster van aftreden; Eind van dit jaar wordt het besluit genomen om van een aantal raden
(participatie, jeugd, wmo) 1 raad te maken. Het besluit nemen over het rooster van aftreden is
dan beter. Er zijn echter wel veel mensen in de Wmo raad die al lang zitten. Mocht je een
nieuwe vervanger weten dan kun je deze aandragen.
Om 11.15 komt Helen van Kempen met de Wmo raad van gedachten wisselen over de
problematiek die hersenletsel cliënten ervaren ten aanzien van de huidige Wmo organisatie en
Wmo voorzieningen. Ze geeft o.a. een presentatie over wat het betekent te leven met een niet
aangeboren hersenletsel.
9. Rondvraag en sluiting
Tessie: het bestuur van Humanitas Dronten is opgestapt, de financiering is door de gemeente
Almere gestopt.
Sluiting van de vergadering is om 12.10 De voorzitter bedankt de aanwezigen.
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