Verslag Cliëntenraad Wmo Lelystad
Datum
: 21 januari 2015
Plaats
: Lelystad
Tijdstip
: 10.00 uur tot 12.30 uur
In
: Stadhuis Lelystad
Aanwezig:
Annemarie Voogd (onafhankelijk voorzitter)
Lia van Vliet (secretaris)
Onno Rutte
Ankh Nijssen
Hermann Schouws
Tessie van Sprang
Donar Plas
Cees Keppel
Hennelou Caldenhove
Janny de Haas
Peter Schuiten
Vanity Vleesdrager
Sascha van der Linden
Edith Ronde (notulist)
Afwezig
Gerard Witvoet
Wolf Kayser
Yvonne vom Kothen
Bezoek: Viola de Ruiter
1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen:


Er wordt een agendapunt toegevoegd. Betreft het voorstel van het CMO.



Er wordt aandacht gevraagd voor de medezeggenschap van GGZ cliënten in de Wmo.

2. Vaststelling conceptverslag december en actielijst december en definitief verslag
november.
Het verslag wordt conform vastgesteld en de actielijst aangepast. Lia wordt bedankt voor de
verslaglegging.
3. Ingekomen/uitgaande post
geen
4. Terugblik gesprek met wethouder Janneke Sparreboom.
Onno, Lia en Annemarie hebben een gesprek gehad met de wethouder Wmo Janneke
Sparreboom.
De volgende punten zijn besproken:


Het idee om scootmobiels op te halen en te verspreiden bij desbetreffende cliënten. Als je ze
thuis kunt laten brengen en ophalen dan is het voor meer mensen haalbaar. Nu moeten die
naar een uitdeelpunt lopen, terwijl ze slecht ter been zijn. Dat lukt dus niet. Voor het halen,
1

brengen en onderhouden van de scootmobiels kunnen eventueel vrijwilligers worden
ingeschakeld of wellicht mensen van het werkbedrijf. Toegezegd is dat het idee wordt
onderzocht. Op deze wijze kunnen minder scootmobiels worden verstrekt aan mensen die ze
maar een paar keer per week nodig hebben.


Verzoek van de Wmo raad om een cliëntervaring onderzoek uit te voeren. De wethouder wil
geen cliëntervaring onderzoek organiseren omdat er ook al een klanttevredenheidsonderzoek
wordt uitgevoerd maar acht het prima als de Wmo raad het zelf wil doen.



Status Wmo raad + Rooster van aftreden: aan Maria van den Bremer (beleidsmedewerker) is
gevraagd in de verordening vast te leggen wat de status van de Wmo raad is en hoe de
verhouding tot de gemeentelijke organisatie is. De Wmo raad wil ook een rooster van aftreden
opstellen. Maria heeft het genoteerd.



Ervaring met de tot dusver gehouden keukentafelgesprekken



We hebben aangegeven dat er onduidelijkheid is over het begrip “zelfredzaam”. Dat wil niet
zeggen dat de client zelfredzaam is, maar wel dat geen ondersteuning nodig is, omdat zijn
partner/mantelzorgen de taken op zich neemt.
N.a.v. dit bespreekpunt meldt Ankh dat de ouderenbonden ‘de oudere ouderen’ begeleiding
kunnen bieden bij de keukentafelgesprekken. Veel ouderen vinden het namelijk niet prettig 2
personen te ontvangen die zij niet kennen.
De wethouder is van plan alle wijkteams langs te gaan en zal de genoemde punten
bespreken.

5. Voorbereiden ongevraagd advies scootmobiel
Een ongevraagd advies over diefstal werend gebruik van de scootmobiels wordt aan het
college verzonden. Dit omdat de sleutels van scootmobiels op alle anderen van hetzelfde
merk passen.
6. Terugblik gemeenteraad beeldvorming Wmo Beleidsplan en Jeugdhulpplan
M.b.t. het Wmo beleidsplan; Lia heeft stukken geschreven m.b.t zorgverzekering en GOL.
Het lijkt alsof er na een keukentafelgesprek niets gebeurd. Vaak moet lang gewacht worden
op een beschikking. Wat is de stand van zaken?
m.b.t. het jeugdhulpplan: half februari moet de transitie gereed zijn. In de laatste nieuwsbrief
van de gemeente staat een duidelijk overzicht.
7. Regionaal beleidsplan beschermd wonen.
In feite heeft de Wmo raad niets in te brengen over de regionale plannen, zelfs de
gemeenteraden niet. Het Rijk heeft de mogelijkheid open gelaten om regionaal dingen te
doen. Hiervoor was het Provinciaal en had provinciale staten er invloed op.
De Wmo raad gaat informeren of er geoormerkt geld is.
8. Ingelast stuk van Anne Burgers van het CMO
Anne Burgers vraagt wat de Wmo raad vindt van een voorstel. Het betreft een maatjesproject
dat aansluit bij de activiteiten van Welzijn Lelystad. Het gaat om jongeren te koppelen aan
ouderen of kwetsbaren in de wijk tegen wettelijk minimumloon. Het project heeft 3 doelen:
namelijk:Eenzaamheid verlichten/voorkomen bij ouderen/kwetsbaren, vergroten
maatschappelijke bewustzijn bij jongeren, bijbaantje bieden aan scholieren.
De CR vindt het een sympathiek idee en zal een positief advies geven aan het college.
9. Rondvraag
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Lia:


27 januari komt in de bobsessies de Wmo verordening aan de orde + het woontraject. Je kan
komen meepraten of aanhoren. Ankh en Vanity zullen hier naar toe gaan.



Nienke van ’t Wout, Welzijn Lelystad heeft een e-mail ingestuurd m.b.t. de Week van de zorg.
Deze zal in de vorm van een carrousel plaatsvinden. De ‘zorg carrousel gaat langs bij de
MFA’s om informatie te bieden aan wijkbewoners. De zorgcarrousel komt langs op de
volgende locaties en data:
Zuiderzee wijk (16/2), Hanzeborg (17/2), Waterbever (18/2), Windhoek (19/2) Atolplaza (20/2).
Jannie: Glazenhuis was geslaagd. Erg leuk.
Peter:



In de hal van het stadhuis ligt niets aan informatie over de jeugd gezinsteams.



Mantelzorgers- hoe worden die ontlast? Logeerhuizen voor de jeugd gaan ze sluiten, daardoor
worden ouders meer belast.



Viola (cliëntenraad Jeugd) vraagt hoe de Wmo raad aan alle data van activiteiten komt? Lia
meldt dat ze Viola op de verzendlijst zal plaatsen.

Om 12.00 komt Robert Jan Timmermans (jurist sociale zaken) langs.
Robert Jan vertelt over het geactualiseerde Besluit MOL; Maatschappelijk Ondersteuning
Lelystad. Deze is aangepast en ook door de Wmo raad doorgenomen. In dit besluit worden de
Wmo voorzieningen beschreven. Robert Jan was blij met de suggesties van de Wmo raad. 27
Januari zal Besluit MOL in de gemeenteraad worden besproken.
De Wmo raad heeft een vraag over de nieuwe definitie Wmo. Wat is de Wmo? De heer
Timmermans: het betreft geen definitie maar een omschrijving en is bewust ‘ruim’ gehouden.
De heer Timmermans vertelt wat wezenlijk veranderd is en hoe de kanteling verwerkt is in het
stuk.
Verder worden de verschillende op/en aanmerkingen van de Wmo raad doorgenomen. In het kort
de antwoorden op de op- en aanmerkingen:


€ 1,65 is de ritprijs van de regiotaxi, dit staat nu vermeld.



Regresrecht (terugvordering op een derde) Wmo kosten verhalen op veroorzaker van iemand
die daardoor in de Wmo is terecht gekomen.



PGB’s: Budgetplan, hoe burger zijn geld wil besteden,.



PGB is lager dan ‘in natura’ omdat er geen werkgeverslasten hoeven te worden berekend.



PGB’s mogen niet in buitenland worden besteed



Besluit MOL: bevat hardheidsclausule. Het college kan ook altijd anders bepalen dan hetgeen
beschreven staat.



Schoon en leefbaar huis (huishoudelijke ondersteuning) wordt gedetailleerd in zorgplan
vastgelegd.



Geen eigen bijdrage als voorziening niet wordt gebruikt.



Mensen die je mag inhuren voor ondersteuning thuis gaat tegen het wettelijke minimumloon



Het vrij besteedbaar bedrag is uit besluit gehaald.

10. Sluiting
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De voorzitter bedankt de heer Timmermans voor zijn presentatie en sluit om 12.30 de
vergadering.
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