Definitief Verslag Cliëntenraad Wmo Lelystad
Datum
: 18 november 2015
Plaats
: Lelystad
Tijdstip
: 10.00 uur tot 12.00 uur
In
: 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
Yvonne vom Kothen
Donar Plas
Harm Lahuis
Edith Ronde (notulist)
Afwezig
Gerard Witvoet
Betty Slot

Gasten:
Viola de Ruiter (cliëntenraad jeugd
Monique Timmermans (cliëntenraad jeugd)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet een ieder welkom en opent de vergadering.
Vandaag zijn Viola de Ruiter en Monique Timmermans aanwezig. Zij vertegenwoordigen
beide de cliëntenraad Jeugd
2. Verslag van de vorige keer en de actielijst.
Verzoek van de webbeheerder geen watermerk ‘concept’ in het verslag te plaatsen.
3. Ingekomen/uitgaande post
Ingekomen: Een e-mail van Maria van den Bremer met antwoord op een aantal vragen van
de cliëntenraad. O.a. over:


Het niet willen tekenen door de gemeente van de code verantwoordelijk marktgedrag:
komt er kort op neer dat de Gemeente het regiemodel hanteert en de uitvoering bij
externe neerlegt, daarom geen gebruik maakt van de landelijke code maar wel in de geest
van de code handelt.



Vergoeding secretaris: wordt meegenomen in een voorstel aan het college.
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Uitvoeringsplan Wmo; vooraf aan het besluit van het college kon geen input gegeven
worden door de Wmo raad, Het college is geïnformeerd dat het stuk als nog voorgelegd
wordt aan de Wmo raad. Het uitvoeringsplan wordt volgende week voor advies
toegestuurd aan de Wmo raad. Als het advies daar aanleiding toegeeft wordt het
aangepast.



Nota Wonen Welzijn en Zorg; wordt op dit moment aan gewerkt, medio december zal het
college een besluit hier over nemen, de nota wordt daarna voor advies aan de Wmo raad
gegeven. Als het advies daar aanleiding toegeeft wordt het aangepast.

4. Veranderingen in de zorg “Kortdurend Verblijf”
Ankh heeft verschillende publicaties over de verandering in de Wmo zorgvoorzieningen
geschreven o.a. over verandering in de zorg m.b.t. kortdurend verblijf. De artikelen zijn te
vinden op de website. Ankh zal hier mee door gaan.
5. Samenvatting vorige bijeenkomst over advisering t.a.v. het sociale domein (zie bijlage).
Anna Burgers van het CMO schuift om 10.30 aan om met de Wmo raad te brainstormen over
1 adviesraad voor het sociale domein. Aan de orde komen; Samenstelling van een eventuele
nieuwe raad, (ervarings)deskundigheid, profielen, werkwijze, ondersteuning, achterban
raadpleging, voorwaarden, etc.
Goed dat er mensen vanuit de cliëntenraad jeugd aanwezig zijn.
Anna geeft als voorbeeld en inspiratie een presentatie over de Integrale adviesraad van
Almere. Naar aanleiding van de presentatie worden voor- en nadelen besproken en gekeken
naar situatie Lelystad.
De wmo raad gaat daarna in 3 groepen uiteen om te brainstormen over de structuur van een
nieuw te vormen raad en om na te denken hoe men zou willen samenwerken. Hoe kunnen we
toe naar gezamenlijk overleg?
De notulist neemt vanaf 11.00 uur geen deel maar aan het overleg.
6. Rondvraag en sluiting
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