KORT VERSLAG overleg voorzitters Wmo-raden Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden
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Piet Verbraak, Jan Lemmens, Reg Heesters, Sylvia Sanders, D.J. Haitsma, Jantine Meeuwisse en Riny Castelijns
(notuliste)
Ronnie Dekkers
11 december 2014

S. Sanders vervangt M. Kiewik (kwartaalreportage Jeugd) en D.J. Haitsma zal de Visienota Participatiewet toelichten.
Agenda vastgesteld.
Wat is het perspectief voor 2015 v.w.b. de samenwerking van de Wmo adviesraden in de regio? In 2015 zal Eersel het Welzijnsprestatieplan actualiseren en dat heeft een
Eerselse kleur. In de evaluatie van de Wmo raad Eersel is aangegeven dat het lastig is het eigen accent in de adviezen terug te vinden.
Reusel DM is proeftuin lokale ondersteuning Jeugdteam. KTJ bedoeld voor de hele Kempen. Daarbij wil men de huisartsen meer betrekken en nieuwe samenwerkingen
opstarten met onderwijs en opvang. Inmiddels ontstaan wachtlijsten: de privacy regels geven problemen bij de overbrugging.
Hoe gaat het met leerlingen die buiten de regio naar school gaan?
Bij ingewikkelde kind problematiek worden huisarts en school ingeschakeld. Evaluatiecriteria worden besproken.
Piet: hoe kunnen de adviesraden een rol spelen in het evaluatietraject? Hij stelt voor nu al de klankbordgroepen hierin te betrekken. De zichtbaarheid van de Wmo
adviesraad moet duidelijk zijn.
Visienota Participatiewet: opgesteld i.v.m. samenwerking ISD en WVK. Stuurgroep en wethouders geven nog aanvullingen. De politiek is het eens, de uitvoerende instanties
niet. De ISD heeft de plicht de participatiewet uit te voeren. In 2015 meer onderzoek doen naar wat zou kunnen m.b.t. de samenwerking ISD en WVK.
Hoe draagt de adviesraad bij in dit traject? Proberen de klankbordgroepen op voorhand te laten meedenken.
Hoe gaat het met de cliënten? Hoe is de loonwaarde; is overleg met werkgevers zinvol?
Komt de laagste categorie in aanmerking voor dagbesteding Wmo? In infrastructuur WVK, i.s.m. zorgaanbieders?
Er wordt een meedenksessie n.a.v. dit visiedocument georganiseerd en advisering door Wmo raden kan worden ingepland zodra de time table bekend is.
Informatiebijeenkomsten voor leden regionale adviesraden op 11-12-2014 en 21-1-2015. Programma’s zijn rond.
Overlegtafels: in eerste instantie hebben de raden niet deelgenomen om de onafhankelijkheid te bewaren. Het inkooptraject is nu niet transparant voor de raden en de
gemeente Eersel heeft laten weten het op prijs te stellen als een afvaardiging van de Wmo adviesraad deelneemt. Bezien wat de mogelijkheden zijn, bij de overlegtafels
gebeurt het.
Aandachtspunten voor Wmo Adviesraden:
- Contact met burgers: verzamelen reacties
- Signaalgevoeligheid vergroten
- Ventileren van frustraties bij Wmo loket.
- Monitoren beeld Jeugd/ samen optrekken
- Betrokkenheid bij invoering participatiewet
- Hoe gaat het verder met de raden? De lokale verschillen worden groter.

Volgende vergadering 22 januari 2015, 16.00 uur in gemeentehuis Eersel.

