VERSLAG BIJEENKOMST WMO ADVIESRAAD EERSEL MET DE POLITIEKE PARTIJEN EERSEL D.D. 28-11-2013
Commissiekamer gemeentehuis Eersel

Aanwezig:
Namens de Wmo Adviesraad Eersel: N. Verdonk, E. Vaarkamp, D. Verbeek. M. v.d. Ven, C. van Hoof
Namens de politieke partijen van Eersel: R. Nieboer en E. Plas (D66), A.v.d. Ven (PvdA/Groenlinks), E. Beecx en
J. Heezemans (VWKE Anders)
Afwezig met bericht van verhindering: hr. Wijnands (Kernbeleid)
Voorzitter: P. Verbraak
Notulist: R. Castelijns
1.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2014
worden gehouden. Binnenkort zullen de politieke partijen van Eersel hun programma voor de
raadsperiode 2014/2018 publiceren. In verband daarmee heeft één van de politieke partijen de Wmo
Adviesraad gevraagd of het mogelijk is de ontwikkelingen op het Wmo terrein met een delegatie te
bespreken. De Wmo Adviesraad heeft daarop geantwoord dat het zeker een goed idee is om info uit te
wisselen, maar dat het wellicht beter is om dat met afgevaardigden alle politieke partijen in Eersel te doen.
Daarom zijn alle politieke partijen uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

2.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De Wmo zou een belangrijk thema moeten zijn in het verkiezingsprogramma. De komende jaren zal de
Wmo veel invloed hebben op elk maatschappelijk vlak en een belangrijk item in de gemeentelijke politiek
zijn. De samenleving waarin de burger vooral veel rechten heeft, zal veranderen in een
participatiemaatschappij waarin de deelnemer zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Als dat niet
meer lukt, kan hij voor een aanvulling terecht bij de gemeente.
Er zijn drie grote transities die voor deze kanteling zullen zorgen: de transitie jeugdzorg, de transitie
AWBZ/Wmo en de participatiewet.

3.

Hoe werkt de Wmo Adviesraad? Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente. Zij kan ook
pro-actief werken door een goede relatie met de achterban van de verschillende doelgroepen te
onderhouden. Die hebben op hun beurt prioriteiten kenbaar gemaakt. Dementie is bijv. een belangrijk
speerpunt van de seniorenraad.
- De Wmo adviesraad vergadert 9x per jaar. De voorbereiding met ambtenaar T. van Hoef is
transparant.
- Regelmatig worden mensen uitgenodigd om ons te laten informeren over diverse onderwerpen.
- Ook de gezamenlijke regionale adviesraden vergaderen regelmatig en voeren om de beurt het
voorzitterschap.
- Gelukkig heeft onze raad een goede samenwerking en regelmatig overleg met de wethouder, die zich
sterk inzet.
- Een maal per jaar vindt een overleg plaats met het college van B&W.
- Zie ook www.wmoadviesraadeersel.nl

4.

Voor wat betreft de effecten van de Wmo is Eersel enerzijds te groot: met name in de dorpskernen ‘moet
het gebeuren’ en liggen belangrijke taken bijv. voor de ouderenzorg.
Anderzijds is Eersel te klein om alle noodzakelijke professionele zorg en ondersteuning te kunnen bieden
m.b.t. bijv. de transitie jeugd. Daarom zoeken de gemeenten én lokale Wmo Adviesraden regionale
samenwerking.
Momenteel zijn binnen de gezamenlijke Kempense Wmo raden 2 klankbordgroepen in oprichting: een
voor de transitie jeugd en een voor de twee andere transities. In de klankbordgroepen worden leden van
de verschillende Wmo Adviesraden afgevaardigd.
Daarbij wordt aangetekend dat Bladel nog niet actief is in het regionale overleg.
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De gezamenlijke Kempengemeenten hebben m.b.t. de transities 2 projectleiders aangesteld: een voor de
transitie jeugd en een voor de twee andere transities.
Ook de zorgaanbieders werken intergemeentelijk/grensoverschrijdend; bijv. m.b.t. de acute
bereikbaarheid wordt door de zorgaanbieders samengewerkt.
5.

De Wmo adviesraden maken zich grote zorgen over de inkoop van de zorg door gemeenten. Men hoopt
dat de gemeenten sturen op kwaliteit en niet op kwantiteit en dat de relaties die momenteel goed
functioneren worden gerespecteerd.
Op 12 december wordt door de gezamenlijke Wmo Adviesraden een bijeenkomst georganiseerd over
‘inkoop en kwaliteit in de Wmo’. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

6.

A.v.d. Ven vraagt zich af waar de scheiding ligt in het beleid en de uitvoering. M.a.w. wat ligt op het bordje
van de gemeenteraad en wat op dat van B&W en ambtenaren? Kan de gemeenteraad die kwaliteitscriteria
stellen?
Vastgesteld wordt dat in ieder geval de kleine aanbieders in beeld moeten blijven en de couleur locale erg
belangrijk is.
De gemeenten komen binnenkort met een gezamenlijk plan, dat samen met de raden zal worden
besproken. De 4 Kempengemeenten werken samen aan solidariteitsafspraken teneinde de budgetten op
elkaar af te stemmen.
Uiteindelijk controleert de gemeenteraad (waarbij de regionale verschillen zullen blijven bestaan). De
gemeenteraad zal alert moeten zijn en ervoor moeten zorgen dat alles goed geborgd is. De Wmo en de
roep om een Wmo vriendelijke omgeving moet meelopen in alle discussies, daarbij heeft de gemeenteraad
een controlerende functie.
De Wmo adviesraad kan signalen uitzenden, echter de keuze is aan de politiek.

7.

De gemeenteraadsleden vragen of de Wmo Adviesraad belangrijke facetten kan aangeven bij het opstellen
van het programma na de verkiezingen. Heeft zij tips voor het raadsprogramma? Wil zij actief nadenken en
commentaar geven bij het collegeprogramma?
Het is moeilijk om vooraf andere prioriteiten te benoemen dan op dit moment op onze site staan, het
proces van transities staat nog aan het begin. Natuurlijk wil de Wmo Adviesraad reageren op het akkoord
dat onder de nieuwe Collegevorming ligt en het daarbij behorende actieplan.

8.

De Adviesraad ziet het gemeentebestuur breed: zowel de wethouder en de ondersteunende ambtenaren
maar ook het College en de Raad. Daarom stellen we ook contact met de fracties in de Raad op prijs.
Er wordt afgesproken dat de Wmo Adviesraad in het voorjaar weer contact opneemt met de politieke
partijen. Het is belangrijk om elkaar te informeren en te bevragen en de gemeenteraad te enteren op haar
controlerende taak.
Er zal een open uitnodiging uitgaan aan het gemeentebestuur; het gemakkelijkst kan contact worden
gehouden via de contactpersonen/specialisten in elke fractie.
De secretaris van de Adviesraad zal navragen bij de fracties wie dit zijn.

9.

Met dank aan alle aanwezigen voor de inbreng, sluit de voorzitter de vergadering.
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