Concept verslag openbare vergadering
Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning dinsdag 19 juni 2018
Aanwezig

Afwezig
Gemeente Voorst

: De heren Hans Deten, Harrie Mulder (tijdelijk secretaris),
Niels van Olffen, Ton Ruiter en Fred van
der Vegte (voorzitter) en de dames Annemiek Bakkenist en Lidie Voorend .
: De dames Marloes Tichelaar, Willemijn Mulder en Aneta Haja
: mevrouw Dianne Bloo (verslag) en de heren Peter Krük en te gast de heer
Hans Oosterveld en mevrouw Merel Lubberink.

1. Opening en vaststelling agenda
De heer Van der Vegte opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering van de leden. Mevrouw Merel
Lubberink volgt de heer Hans Oosterveld op als senior Werk en Inkomen. De heer Oosterveld verlaat de gemeente
Voorst.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
2.1. Werkconferentie FactorWerk 26 juni, 15.00 – 19.30 uur in de Gasfabriek te Deventer
De heer Mulder is verhinderd. In de regionale Cliëntenraad zijn de stukken doorgenomen. Hij stuurt de bescheiden door
aan de leden van de CMO.
2.2. Terugblik studiedag 24 april 2018 “Voorst onder de Loep”
De inleiding door de heer Van Bremen “een helicopterview van wat de bewoners van de dorpen in de gemeente Voorst
graag willen” bracht de discussie goed op gang tijdens de studiedag.
De verdeling van de portefeuilles binnen de CMO stond gepland, maar is niet aan de orde geweest.
Afspraak:
- Ieder geeft zijn/haar wensen t.a.v. aandachtsvelden door aan het secretariaat binnen één week
- De indeling die er al ligt van de afgelopen periode kan ook gewijzigd worden
- De wens is per onderwerp/aandachtsveld twee personen in te zetten zodat er samen gespard kan worden
- Ieder CMO lid geeft 3 onderwerpen/ aandachtsvelden op
- Het secretariaat maakt aan de hand van de wensen een voorlopige indeling op.

2.3. Welke inspraakmogelijkheden zijn er nog m.b.t. “inkoop Jeugd, WMO en MO-BW GGZ”?
Nee, er zijn geen inspraakmogelijkheden meer. Het is een regionaal gebeuren. Binnen de Wmo lopen twee trajecten :
voor jeugdhulp, Wmo en maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
De aanbesteding van hulpmiddelen is bijna rond. Per 1 oktober a.s. wordt de levering van hulpmiddelen verzorgd door
drie partijen.
2.3.1. CMO wil meer grip krijgen op aanbestedingstrajecten
Om als CMO in de toekomst meer en tijdig grip te krijgen op aanbestedingstrajecten, worden de volgende punten
genoemd:
- Bepaal welke rol de CMO heeft ten opzichte van de Raad
- Plan bepaalde meetpunten in de periode van aanbesteding
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2.3. Mogelijkheden Voedselbank
In vervolg op de bespreking in de vorige vergadering over het bezoek van de CMO aan NaastenhulpVoorst komt dit
onderwerp opnieuw op de agenda.
De heer Krük geeft aan dat volgens de huidige regeling burgers uit de gemeente Voorst gebruik kunnen maken van
regionale voorzieningen; de voedselbanken in Deventer en Apeldoorn. Oprichten van een voedselvoorziening is aan
regels gebonden. Op dit moment is er een maatschappelijk initiatief om een maaltijdvoorziening te organiseren in de
voormalige school De Kleine Wereld in Twello, maar het is nog de vraag of dat past binnen de plannen voor deze locatie.
Het doel van NaastenhulpVoorst is volgens de heer Van der Vegte, te kijken hoe we voedselvoorziening dichterbij de
burger kunnen brengen in de buurtdorpen zelf, zodat deze voor meer burgers toegankelijk en laagdrempeliger wordt.
Deze doelgroep heeft immers geen geld en geen vervoer om de voedselvoorziening zelf op te halen uit Deventer of
Twello en vindt het ook moeilijk om een ander hiervoor om hulp te vragen.
Maaltijdvoorzieningen in de kernen voorkomt tevens eenzaamheid en bevordert sociale contacten. De voorziening kan
klein beginnen maar moet wel kunnen groeien. Op de Benring in Voorst draait al een dergelijk initiatief en ook De
Pröttelpot is al een bekende maaltijdvoorziening.
Afspraken:
- Contact leggen met werkgroep schuldhulpverlening van de gemeente Voorst voor initiatieven
- Onderwerp weer agenderen voor volgende vergadering.

-

Maak onderscheid in regionale – en lokale aanbestedingstrajecten
Bij regionale aanbestedingen moment zoeken om invloed uit te oefenen
Kijken op welke punten gemonitord kan worden
In het vervolg zo vroeg mogelijk advies uitbrengen; couleur locale inzetten
Alert zijn of beleidsstukken voldoende zijn opgenomen in aanbestedingen
snelheid van behandeling mag niet ten koste gaan van kwaliteit

2.3.2. Kosten hulpmiddelen
De prijzen van hulpmiddelen gaan omhoog, maar gemeenten moeten reële tarieven hanteren. De vraag is of voldoende
kwaliteit geleverd kan worden voor de prijs.
2.3.3. Bevoegdheden bij aanbesteding
- het college neemt de formele besluiten
- over de financiën en budget besluit de Raad
2.4. Nadere toelichting bij presentatie Hans Oosterveld over Werk & Inkomen /Participatiewet
Er zijn geen aantekeningen meer van de toelichting gegeven in de CMO van 20 maart.
2.5. Vragenlijst Landelijke Cliëntenraad over gemeenschappelijk aanpak schulden
De gemeente Voorst heeft de vragenlijst zelf niet ontvangen. Het doel ervan is inzicht te krijgen in hoe verschillende
gemeenten hiermee werken.
Afspraak:
- De heer Mulder stuurt de lijst naar Peter
- De heer Krük legt de lijst voor aan de werkgroep schuldhulpverlening waarvan mevrouw Janssen de trekker is
- Mevrouw Lubberink zorgt voor verslag richting CMO van de bespreking van de vragenlijst.
2.6. Verslag Regionale Cliëntenraad mei 2018 (info)
Gesproken werd over FactorWerk. Er is een akkoord gesloten en er zijn landelijke cijfers die niet blijken te kloppen. De
RCR heeft weinig kunnen betekenen voor FactorWerk. Aan de orde kwamen vragen zoals wat is beoogd met de
participatiewet en wat is behaald.
Afspraak:
- Wij stoppen met afvaardiging naar de RCR en worden agenda-lid
- We nemen alleen nog deel wanneer er punten zijn waarin we ons wel willen mengen of meer van willen horen;
er zijn altijd momenten om invloed uit te oefenen
- De regionale informatie nemen we op deze manier tot ons
- We mengen ons niet meer in regionaal politiek veld, Apeldoorn vertegenwoordigt de CMO van de gemeente
Voorst
-

Harrie maakt een afspraak met mevrouw Lubberink hoe we bovengenoemde afspraken vorm gaan geven.
Misschien aan de landelijke CR signalen doorgeven?

3. Verzamelverordening Participatiewet – IOAW – IOAZ
Het was wenselijk om een aantal wijzigingen door te voeren in de verordeningen. Er is gekozen voor een zogeheten
verzamelverordening. Door het bundelen van verordeningen rondom Werk en Inkomen en aanscherping van die
verschillende verordeningen kan deze vorm bijdragen aan inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie.
Belangrijke wijzigingen zijn:
- Individuele studietoelage(stond op € 200,- en was bij andere gemeenten veel hoger) voor jongeren die geen
baan kunnen vinden naast de studie (zie bijlage 1 bij dit verslag)
- In opdracht van het rijk gedifferentieerd toeslagenbeleid ingericht
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2.7. Netwerkontbijt Maatschappelijk Netwerk Voorst 28 mei 2018
Mevrouw en meneer Mulder hebben de bijeenkomst bezocht. Het was interessant. Aan de orde kwamen o.a.
uiteenzetting van Voorst Onder de Loep over hoe de burger denkt; de rol van de vrijwilliger en wat het betekent voor het
gezin wanneer er iemand in hun midden ziek is. Als je een goede vragenwisseling hebt, moet dit wel met iemand zijn die
hierop kan participeren. De vraag hierbij is wat moet en kun je verwachten van vrijwilliger als hulpverleningsinstantie.
De problematiek moet voor hen wel te behappen zijn. Klant en vrijwilliger moeten ook matchen.
Het doel van de netwerkbijeenkomsten in de komende periode is mensen rond thema’s bij elkaar brengen en hierover
samen praten. Instanties moeten meer samen en procesmatig werken zodat het tot een gezamenlijk plan van aanpak
komt. De heer Deten stelt hier tegenover dat het fundament en perversiteit van de hulpverlening hiermee niet
verandert. Een systeem kan niet naar de klant.

-

Wens scholing en opleiding met mogelijkheid “kans op werk”
Meer oplossingen op maat in percentages
Beschutte werkplekken bieden (eis van de regering); dit jaar 5, volgend jaar 7; personen kunnen zichzelf
aanmelden bij het UWV of via Werk en Inkomen (doelgroep is vooral de categorie die afhankelijk is van
garantiebanen)
Afspraak:
- Hans geeft een overzicht van de veranderingen
- Hans stuurt de CMO leden de nieuwste versie van de verordening
In september/oktober komt de verordening in de Raad.
Met dank aan de heer Oosterveld voor zijn inbreng in de CMO en omgekeerd dank van de heer Oosterveld aan de CMO
nemen we afscheid van de heer Oosterveld. Hij heeft het bezoek aan de CMO altijd als prettig ervaren. De CMO hoort
nog wanneer het afscheid van Hans wordt gehouden voor externen.
4. Sluitende aanpak Personen met verward gedrag
4.1. Plan van aanpak naar college (advies CMO naar college op 13 juni 2018)
De CMO heeft geen kans gezien om het Plan van aanpak in vergadering te behandelen en betrokken cliënten en
organisaties te horen. In klein comité is wel advies uitgebracht en zijn vragen opgesteld voor behandeling in het college.
De zorg voor personen met verward gedrag heeft meer aandacht nodig, ook in de politiek.
4.2. van aanjaagteam naar schakelteam
Het enkele jaren geleden, landelijk opgerichte aanjaagteam, heeft bevorderd dat gemeenten en haar ketenpartners een
sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag opstellen. In het Plan van aanpak moet de persoon met
verward gedrag en zijn omgeving centraal staan. In het eindrapport van het aanjaagteam, staat de definitie van
“verward gedrag”, maar er zijn nog grijze gebieden in deze categorie. De laatste jaren neemt het aantal overlast gevende
incidenten toe. Het ministerie wil dat er betere opvang, zorg en ondersteuning komt voor mensen die verward gedrag
vertonen. Ter ondersteuning is er tot 1 oktober 2018 een schakelteam ingesteld om de taken van het landelijk
aanjaagteam verder door te zetten naar de regio’s. Op 1 oktober 2018 moeten gemeenten een Plan van aanpak klaar
hebben. De samenwerking rond zorg voor verwarde personen is regio-overschrijdend, breed en raakt veel terreinen in de
zorg.
4.3. Vervolg behandeling in plan binnen de CMO
De CMO vindt het Plan van aanpak Personen met verward gedrag dat is geschreven en aanstaande dinsdag in het college
wordt behandeld, een goed en duidelijk stuk.
Afspraken:
- Als er nog een toelichting nodig is van de betreffende beleidsmedeweker op het Plan van aanpak, laat de CMO
dit weten aan de heer Krük
- Mevrouw Voorend voegt haar aantekeningen bij de bevindingen van de heren Van der Vegte Mulder.

6. Update monitor sociaal domein
De jaarmonitor Sociaal domein verdwijnt en wordt vervangen door een maandelijkse mededeling. In de Raad is
bezorgdheid over de informatiestroom naar de Raad. Er ligt een motie van de heer Jansen.
We kennen nu de P&C-cyclus (Planning & Control cyclus) met een bestuurs- en managementrapportage. Dat zijn
mededelingen waarmee ook de Raad tijdig geïnformeerd wordt. Landelijk bestaat www.waarstaatjegemeente.nl
waarin bestuurders ook veel informatie kunnen vinden van hun gemeente over maatschappelijke terreinen.
Afspraken:
- De CMO wacht het besluit van Raad af
- Nagaan hoe de CMO dan in de toekomst wordt geïnformeerd
- Nagaan of en hoe het college informatieplicht heeft richting de CMO.
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5. Ongevraagd advies PlusOV
De CMO heeft een advies uitgebracht op 14 juni 2018 en wacht de reactie hierop af. De nog uit te voeren evaluatie van
PlusOV als vervoerscentrale vindt binnenkort plaats. De evaluatie heeft tot doel een adequate onderbouwing te bieden
voor een besluit over het (al of niet) verlengen van de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV.
Een geheel nieuw team gaat plannen maken voor het vervoer in het volgend schooljaar. Het voorstel is om in de keuzes
die gemaakt gaan worden de ouders te betrekken van de kinderen die gebruik maken van PlusOV. Of dit doorgaat staat
nog ter discussie. Voor 1 november moet het plan klaar zijn.
Afspraken:
- Kijken hoe we kunnen participeren in de plannen voor volgend schooljaar
- Punt agenderen voor volgende vergadering.

7. Plan van aanpak Uitvoeringsorganisatie “Voorst onder de Loep”
Dit is op de studiedag al behandeld. De CMO wacht behandeling van het plan in Raad af.
8. Passend onderwijs
8.1. aankondiging op agenda CMO
info bureau Nationale Ombudsman
zie (https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2018/5/Rapport-zorgwetten-2018-030.pdf )
(bevindingen lijken in lijn te zijn met bevindingen ‘Voorst onder de loep’)
Voorstel op agenda : dit onderwerp in een volgende vergadering behandelen
Vragen van de CMO zijn:
- welke verantwoordelijkheden heeft de gemeente
- wat zijn de ervaringen van het CJG
- gemeentelijke ombudsman?
8.2. voorbereiding bespreking “Passend Onderwijs”
Afspraken:
- De heer Mulder nodigt de IB’er van de Martinusschool uit voor de volgende vergadering
- Iemand van het CJG uitnodigen voor de volgende vergadering (de heer Krük)
- Voorstel: Gesprek met raadslid plannen over dit onderwerp
9. Verslag vorige vergadering 17 april 2018
Tekstueel:: geen wijzigingen en hiermee is het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van:
2.5. status nieuwe leden CMO
De status van de nieuwe leden is gekoppeld aan de benoeming van het college. Na deze benoeming kunnen ook de
benoemingen van o.a. de adviesraden plaatsvinden.
10. Wijziging vergaderdag
Verplaatsing naar een andere dag heeft de voorkeur omdat raadsleden niet kunnen aansluiten bij de CMO overleggen
omdat de Raad zelf op dinsdag vergadert.
Afspraken:
- Vergaderdag CMO verplaatsen naar de woensdag
- De heer Krük gaat na of de raadzaal voor de komende vergadering in 2018 beschikbaar is
- Vergaderdag wijzigen vanaf de zomervakantie.

-------------------------------------------------------
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Bijlage 1 bij punt 3 Verzamelverordening
Participatiewet – IOAW – IOAZ
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