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Notulen Adviesraad WMO & Jeugdhulp d.d. 20 november 2019 

Aanwezig:  De heren Gommers, Leenders (voorzitter) en Hopman 
De dames Möller en Bakker (verslag) 

 
Afwezig met kennisgeving: de dames Gorter, Hamel, Melis, Thijssen, Wijnen, Nijskens 
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

Agendapunt 4: Bespreken concept Jaarplan 2020 wordt verschoven naar de vergadering van 

januari. 

 

2. Verslag overlegvergadering Adviesraad d.d. 23 oktober 2019 

 

Notulen zijn vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Activiteitenlijst 

58: Opstellen ongevraagd advies Beschermd wonen en maatschappelijke opvang kan er vanaf. 

73: Jeugd- en Pleegzorg: dit blijft de aandacht houden. 

76: Pilots dementievriendelijke gemeente: dit blijft gevolgd worden. 

89: Stand van zaken ontwikkelingen WVGGZ en WZD: Is Farent voldoende toegerust voor haar 

taak hierin? 

94:  Paul van Gemert zal begin 2020 toelichting geven over het onderzoek Burgerinitiatieven van 

het PON.  

98: Website wordt verder bijgewerkt. 

 

3. Mededelingen lopende zaken: 

 

• De heren Leenders en Hopman zijn bij de Werkgroep Commissie Sociaal geweest. 

Afgesproken dat er in het voorjaar een themabijeenkomst komt, het initiatief daarvan ligt bij de 

Adviesraad. 

• Ongevraagd advies armoedebestrijding: zal eerst besproken worden in klein overleg, de heren 

Hopman, Gommers en mevrouw Wijnen alvorens het terugkomt in de vergadering van de 

Adviesraad. 

  

4. Bespreking concept Jaarplan 2020 

 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van januari. 

 

5. Bespreking notitie Hoofdlijnen beleidsplan 2021 ingeleid door mevrouw De Vos en de heer 

Jochems 

 

Doel van het bezoek is een toelichting te geven op het beleidsplan en de Adviesraad bij te praten 

over de wijzigingen beleidsregels. 

 

Belangrijkste wijzigingen beleidsregels en besluit nadere regels WMO per 2020 (bijlage 4): 

• Opsomming voorbeelden algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn verwijderd. 

In de praktijk bleek dat deze lijst limitatief werd gebruikt, wat een belemmering vormde om 

vanuit maatwerk te werken. 

• Afbakening begeleiding en dagbesteding aangescherpt om onrechtmatige inzet te voorkomen. 

Begeleiding 1 op 1 is altijd rondom de thuissituatie: leren administratie op orde te houden, 

leren boodschappen te doen, etc. Dagbesteding gaat over een daginvulling: ontmoeten van 

anderen en een zinvolle bezigheid. 
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• Maximaal aantal dagen kortdurend verblijf. 

• Verantwoording verhuiskostenvergoeding. 

• Laten vervallen vrij te besteden bedrag bij PGB per 2021, 2020 is overgangsjaar. 

PGB werkt te veel vanuit controle, terwijl het een mooi middel is om als cliënt een vrije keuze 

te kunnen maken. Gemeente bepaalt de indicatiestelling, SVB verzorgt de administratieve 

kant. 

• Aanpassing in procedure en voorwaarden PGB-verstrekkingen voor rolstoelen en 

scootmobielen. 

In het verleden was het zo dat men eens in de 7 jaar een bedrag ontving met vrijheid in keuze 

van de voorziening, al of niet tweedehands. De gemeente stelt nu dat er een offerte moet 

worden ingediend en de voorziening zal gekocht moeten worden bij een winkel met een 

keurmerk om zo de kwaliteit te waarborgen. 

 

Mevrouw Möller geeft aan dat de gestandaardiseerde wijze van benadering, afvinken van lijsten, 

vaak niet werkt. Dat je vanuit de persoonlijke benadering door gewoon in gesprek te gaan je veel 

meer informatie krijgt. 

 

Mevrouw De Vos verwijst naar Badeloch ’s-Hertogenbosch: een plek waar partners samen 

kunnen blijven wonen terwijl één van de partners de nodige zorg krijgt. 

 

Vanuit de politiek zijn er regels en standaarden. Als je praat vanuit termen van hulpverlening dan 

gaat het over relationele relatie, minder gecontroleerd en naast iemand staan. Dat de 

afhankelijkheidsrelatie niet zo voelbaar is. 

 

WMO beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2021 

De Adviesraad wordt meegenomen hierin.  

Belangrijke punten zijn: preventie en afschalen, dat is nog niet zo ver als de gemeente eigenlijk 

wil. 

Het is niet de bedoeling dat het beleidsplan een pakket van 60 pagina’s wordt. Wel is het de 

bedoeling dat je vanuit een toegangsscherm door kunt klikken en dan steeds op één A4 terecht 

komt. 

 

 
 

Het blauwe hart stelt het hart van de inwoner voor. Het is het doel dat het positief geformuleerd 

wordt.   
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De gemeente wil dat de inwoner kan zeggen: 

A – Ik ben hiervoor zelf verantwoordelijk. 

B – Ik doe hierbij een beroep op anderen en anderen mogen een beroep doen op mij. 

C – Als ik er niet uitkom vind ik de weg, binnen mijn wijk, naar advies, informatie of 

ondersteuning. 

Aanvulling in het hart van de Adviesraad: “ik voel me niet eenzaam”. 

De gemeentelijke taak is het voorkomen van problemen, het geven van informatie en advies, 

faciliteren en zorgen waar het nodig is. 

Een vraag is: Wat verwachten we als uitgangspunt van de inwoner en wat mag de inwoner van 

de gemeente verwachten? 

Tijdsplan: zomer 2020 concept gereed voor advisering, oktober 2020 in de raad. 

 

Opmerking bij kopje toegang: Hoe wordt dat vorm gegeven, hoe wordt er voor gezorgd dat 

iemand snel gezien wordt. 

 

Hoe kun je er met elkaar voor zorgen dat de visie die op papier staat ook in de praktijk van de 

grond komt? 

Vaak is in de waan van de dag het maatwerk minder maatwerk, vallen mensen tussen de mazen. 

Op de uitvoeringsagenda zou moeten staan dat het een continu lerende omgeving is. Hoe wordt 

deskundigheidsbevordering ingebed? 

Hoe zorg je er voor dat het ook werkt als er meerdere organisaties bij betrokken zijn? 

 

Mevrouw Möller geeft aan dat punt 2 in het hart: “Ik ben zelfstandig”, het uitgangspunt van de 

gemeente is.  

Vanuit onze taak moeten we ervoor zorgen dat iemand zo zelfstandig mogelijk is in wonen, 

administratie, etc., dat iemand zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. 

Deze zin zou beter de lading dekken als er zou staan: “Ik voel me zelfstandig”. 

 

Het gebruik van de juiste begrippen luistert heel nauw. 

Maatwerk gaat om de onderliggende vragen die er zijn: niet een lijstje met vragen.  

Ben je zelfstandig?  

Ja 

Terwijl als je doorvraagt…. 

 

6. Rondvraag 

 

Geen 

 

7. Sluiting  

 

 

 

 

 

 

 

     

 


