Verslag Cliëntenraad Wmo Lelystad
Datum
: 18 maart 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
Peter Schuiten
Vanity Vleesdrager
Sascha van der Linden
Gerard Witvoet
Yvonne vom Kothen
Edith Ronde (notulist)
Afwezig
Wolf Kayser
Janny de Haas
Gasten: Betty Slot (Cliëntenraad Interakt Contour) Harm .. (Cliëntenraad Interakt Contour),
Henny Zaal (voorzitter cliëntenraad jeugdhulp) Paul van der Heiden (Lokaal FNV), Hugo Tjeerds
(fractievoorzitter SP)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Omdat er 4 gasten zijn
wordt een voorstelrondje gemaakt. Betty en Harm komen kijken of ze bij CR Wmo kunnen
aansluiten.
Henny Zaal komt kijken hoe het bij de Wmo raad er aan toe gaat en Paul van der Heiden wil
op reguliere basis langskomen om verbanden aan te knopen met de Wmo raad. Verder is
Hugo Tjeerds aanwezig, Hugo komt af en toe langs om gevoel te houden bij wat er speelt.
2. Vaststelling conceptverslag februari en definitief verslag januari.
Het verslag van februari wordt aangepast en vastgesteld. Sacha bedankt voor de
verslaglegging.
3. Ingekomen/uitgaande post;
Ingekomen is post m.b.t.
-

De vrijwilligersacademie ; je kunt je aanmelden voor verschillende cursussen.

-

Netwerk bijeenkomst vrijwilligerswerk,

-

Mantelzorg nieuwsbericht en groepsarrangementen voor mantelzorgers.; Komt elk
kwartaal terug, goed overzicht! Ankh zal het benadrukken op de website.
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4. Reactie college op voorstel cliëntervaringsonderzoek
De reactie van het college wordt door de Wmo raad ter kennisgeving aangenomen.
Paul van der Heiden (Lokaal FNV) meldt dat een plan in de maak is bij het FNV, 2
zal de Wmo raad hier meer over horen.

de

helft 2015

5. Reactie college op maatjes plus project
Wordt ook ter kennisgeving aangenomen.
6. Reactie college op besluit MOL
De Wmo raad acht dit als een van de belangrijkste documenten om mensen naar te verwijzen
als zij vragen hebben of informatie nodig hebben m.b.t. het Wmo beleid.van de gemeente
Lelystad.
Opgemerkt wordt dat de benaming ‘Besluit MOL’ in de communicatie beter kan wijzigen in
‘Besluit Maatschappelijk Ondersteuning Lelystad’
7. Aangepaste sociale huurwoningen; eigen bijdrage woningaanpassing.
Peter Schuiten geeft toelichting n.a.v. persoonlijke ervaring met betrekking tot dit agendapunt.
Besloten wordt dat de volgende vragen gesteld zullen worden aan het college; Waarom er
geen aangepaste woningen voor binnen huurtoeslag grens zijn?, waarom niet voor gezinnen?
waarom geen mogelijkheid tot huurcompensatie?
Lia zal een brief opstellen.
8. Terugblik overleg Wmo raden Flevoland.


Lia is naar het overleg geweest. Aanwezig waren Almere, NOP, Dronten en Lelystad. Urk en
Zeewolde waren afwezig. Lia geeft een terugkoppeling hoe de andere raden binnen hun
gemeente gepositioneerd zijn en contact hebben.
NOP: bestaat uit 7 personen. Hebben goed contact met ambtelijk secretaris. Komen 1x per
maand bij elkaar en worden vroeg meegenomen in het in beleid. Zij zoeken nog naar goede
manier om achterban te vertegenwoordigen.
Almere: bestaat uit 12 personen; hebben 1 keer per jaar overleg met de gemeenteraad.
Vergaderen 6 tot 8 keer per jaar. Het overleg vindt plaats bij steeds een ander wijkteam.
De Wmo raad in Almere heeft moeite met het tempo waarin de transformatie verloopt. Het
gaat allemaal erg snel.
Dronten; bestaat uit 20 personen; komen 8 keer per jaar bij elkaar, maar hebben daarnaast
werkgroepen bestaande uit veel disciplines. De werkgroepen hebben veel overleg met de
ambtenaren. Ook zij worden vroeg meegenomen in het beleid maken.
Urk: de Wmo raad daar wordt niet goed geïnformeerd door de gemeente.
Onno meldt dat alle CR’s op andere basis zijn samengesteld. Onze raad bestaat uit meer erva
ringsdeskundigen.



Jan Pieter, een voormalig ambtenaar jeugdzorg van de Provincie is overgestapt naar de
gemeente Almere, was ook aanwezig. De Wmo raden dienen betrokken te raken bij het
Knelpuntenoverleg (bestuurlijk overleg met de wethouders van de 6 gemeenten binnen de
Provincie Flevoland mbt jeugdzorg). Momenteel kunnen de gemeenteraden en de
cliëntenraden niets zeggen over jeugdhulp die boven lokaal geregeld wordt en de daartoe
behorende financiën.
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9. Rondvraag
Ankh: wie staat er vanavond bij de carrousel van de zorg? Tessie. Zij staat in de Waterbever.
Ankh geeft aan dat zij samen met de OSOL zullen staan. Ook staan er 4 organisaties bij het
inloophuis ivm ruimtegebrek.
Hennelou: vraagt hoe een aanvraag voor een mantelzorgcomliment ingediend kan worden. Dit
kan met een aanvraagformulier en dan voor september worden ingediend bij de schans.
Paul: heeft een goede indruk opgedaan van zijn bezoek vandaag aan de Wmo raad.
Om 11.00 komen Maria van den Bremer en Marieke Bakelaar de Wmo raad bijpraten over de
stand van zaken tav de Wmo in Lelystad.
De notulist verlaat het overleg om 11.00 uur.
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