Aanwezig: Jo Haenen (voorzitter), Frank Beenen (secretaris), Dorien van Meel ( digitaal ) ,
Cees Bontekoe, Dre Hövelings, Ester van de Borgh en Berry van der Donk,
Gasten: Anandi Stassen, Michel Janssen, Wim Top ( digitaal ) , en Brigitte Joosten.
Afwezig met kennisgeving: Loubna Azhimi en Sonja Thissen, John Nissen
Afwezig zonder kennisgeving: Peggy Bannier, Jos van Wegberg.
Vastgestelde notulen Adviesraad Wmo en participatiewet
Woensdag 8 september 2021 om 9.30 uur
De agenda vermeldt de volgende punten:
1. Presentatie Anandi omtrent omvormingsplan.
Anandi stuurt presentatie.
POH:
Vraag: Is een fte POH voldoende? Veel moet in de praktijk ervaren worden. Kunnen we nu
al met het omvormingsplan naar de raad. Veel zaken zijn nog niet duidelijk. Risico’s moeten
duidelijker in beeld zijn. Benoem ze.
Doorbraakmethode, een manier van werken.
De bedoeling van de wet en de menselijke maat staan voorop. Er wordt gewerkt met een
app waardoor er heel duidelijk en gericht gewerkt wordt. Het gaat over ongeveer 10
casussen. Wat precies de doelgroep is wordt verder onderzocht. De vraag is of werken met
een app ten gevolg heeft dat men de menselijke maat verliest.
Welzijn op recept.
Onderdeel van positieve gezondheid. Probeer vast te houden aan deze term. Neem dit mee
in de tekst.
Naar actie - besluitenlijst: Op- en aanmerkingen worden in een advies teruggegeven.
De Raad heeft het omvormingsplan in juli al goedgekeurd. De Adviesraad voelt zich
gepasseerd en is verbolgen en zal hier gepast op reageren.
Naar actie - besluitenlijst: De adviesraad zal haar gevoelens kenbaar maken,
2. 9.30 uur – uiterlijk 10.30 uur

Gasten Jos en Peggy zijn, zonder bericht, niet verschenen. De adviesraad vraagt of beide
medewerkers kunnen aangeven hoe dit heeft kunnen gebeuren.
3. Agenda
4. Brigitte Joosten, Verslag OCO (30 min)
Terugkoppeling STAVAZA OCO. Proteion voert coördinatie facilitering vrijwilligers uit.
We blijven onafhankelijkheid van de OCO belangrijk vinden. We zouden de taak van
Proteion in deze graag helder hebben. Intervisie vindt plaats bij MEE.
Een lid van de adviesraad kan zonder problemen OCO zijn. De adviesraad ziet alleen
maar voordelen. Momenteel zijn er 4 kandidaten.
De naam OCO is niet acceptabel. De naam wordt waarschijnlijk “Meedenker“.
Brigitte stuurt presentatie naar ons.
Vragen worden per email naar Brigitte gestuurd.
Hoe wordt de partner van betrokkene betrokken?
Een en ander wordt in januari uitgerold.
5. Mededelingen
Kunnen we onder de aandacht brengen om te werken met een pool voor alle
vrijwilligers.
Dorien heeft twee operaties ondergaan en John heeft een zeer vervelende val met de
fiets gemaakt. Beiden sterkte bij het herstel.
Khalid Zaza en zijn begeleider zijn formeel afgemeld als lid van de Adviesraad.
6. Concept notulen en actie/besluitenlijst juni 2021
Notulen
De volgende opmerkingen worden gemaakt:
Pag 1:Pag 2:Pag 3:- De sollicitatieprocedure wordt vastgesteld in de besluitenlijst.
Pag 4: Wmo
De notulen worden verder zonder op – en aanmerkingen vastgesteld.
Actiebesluitenlijst.
Punt 11: We zouden een account krijgen om te monitoren. Michel kijkt na. Volgende
keer reactie.
Punt 30: Nieuwe website komt in de lucht in januari als de nieuwe naam Adviesraad
Sociaal Domein in werking gaat.
Punt 54: Elke maand even update geven.
Punt 60: Jo stuurt tekst door
61 on hold
62 afgehandeld
63 september, december, maart en juni stukken publiceren
75 de raad is geïnformeerd; Wip Top informeert ons verder
76 zou 12 juni klaar zijn We wachten op antwoord van Michel
78 afgehandeld ( er zijn vervolgvragen )

79 Actieplan armoede en schuldhulpverlening blijft open
81 afgehandeld
83 ingedikte speerpunten blijft staan Jo stuurt nieuw overzicht
7. Ingekomen/verzonden post

In- en uitgaande post
overzicht.docx

8. Inventarisatie opmerkingen omvormingsplan
Wim Top:
Uitvoeringsplan 2021 is ons niet bekend.
Jammer want daar staan veel antwoorden in.
Wim stelt voor om bij het uitvoeringsplan 2022 de Adviesraad te betrekken.
Doorlooptijden worden inzichtelijk gemaakt.
Het is lastig om een standaardwerkwijze aan te geven. Het gaat immers over maatwerk.
Tevredenheidsonderzoeken worden ingebouwd.
Klachtenprocedure is er.
Antwoorden zijn in het uitvoeringsplan opgenomen.
Uitnodiging voor Jos en Peggy. We wachten op reactie omtrent afwezigheid.
Nieuwe kwartiermaker: Ria Doedel.
Vragen over omvormingsplan:
Hoe wordt het mogelijk gemaakt om de huisarts, die het al zo druk heeft, te betrekken?
Antwoord: De huisarts kan juist ontlast worden en er kan beter doorverwezen worden.
Dat kan ook leiden tot besparing. Dit blijkt uit landelijke ervaringen.
Het verbaast Jo dat er zo weinig vragen zijn. Jo vraagt meer pro-activiteit. Hoe wordt
het verder tijdpad na 2024 vormgegeven? Jo stuurt zijn opmerkingen door. Wij vullen
aan binnen een week.
9. Bevindingen werkgroepen.
Communicatie ( Cees )
Blijft staan voor de volgende keer.
Eenzaamheid ( John ) blijft staan. Ook hier worden vrijwilligers gevraagd. Waar halen
we die vandaan?
Mantelzorg ( Jo )
10. Rondvraag
De verordening: aanvulling Esther. 4 weken en twee weken verlenging blijft staan.
Moet blijven staan.
Alle punten op twee na toegezegd.

Niet toegezegd:
We zijn allen adviesraad voor college.
Afspiegeling niet mogelijk niet akkoord en ligt nu bij jurist.
Schema van aftreden:
Maximaal 2 personen per jaar aftreden.
Sollicitatieprocedure moet in januari opgestart worden. Jo/Frank
Mantelzorgbijeenkomst wordt opnieuw georganiseerd op een maandag of donderdag.
Donderdag 30 september.
Lunch liever naar de avond of ontbijt. Jo en Frank voorstel.
Foto akkoord.
Afspraken Met Sonja en Loubna staan in actie-besluitenlijst.
Reacties op adviezen van college worden geplaatst op website.
Cees doet voorstel over mogelijke aanpassing van de vergoeding voor de Adviesraad.
Er komt een groepsapp.
11. Sluiting.
Met vriendelijke groet,
Jo Haenen, voorzitter,
Frank Beenen, secretaris.

