WMO-raad
Samenvatting belangrijkste punten besproken in de vergadering op 28 november 2016:
Brede Participatieraad voor het Sociaal Domein.
De vorming van een Participatieraad wordt in het Coalitieakkoord beschreven, dus het zou vóór de
volgende gemeenteraadsverkiezingen geregeld moeten zijn. Of de gemeentelijke visie hoe een brede
Participatieraad vorm te geven (het concept werd door de vorige beleidsmedewerkers en deze leden
van de Wmo-raad opgesteld) nog steeds dezelfde is als 23 juni 2016 besproken, is onzeker. Ook het
in de zomer begonnen wervingstraject voor een nieuwe voorzitter ligt stil.
Helaas moet dus worden geconstateerd dat er, sinds de brandbrief van deze Wmo-raad aan B&W dd.
3 mei en het antwoord van de wethouder dd. 12 mei, niets is veranderd.
Kadernota Sociaal Domein
Behandeling in de gemeenteraad is verschoven naar 10 januari (volgens de termijnagenda). In de
laatste vergadering van de BOFS-commissie is gevraagd naar een evaluatie van het Wmo-beleid
2013-2016. Die is er (blijkbaar) niet. Voorafgaand aan het opstellen van nieuw beleid zou men een
evaluatie van het oude beleid verwachten. In de nota van oktober 2013 die nu wordt vervangen
staan meetbare prestaties, doelgroepen, evaluatiemomenten etc. beschreven. Het is bij de ambtelijke organisatie en de wethouder bekend dat dit de laatste vergadering van de huidige Wmo-raad in
2016 is, en dat het dus onmogelijk is om voor 10 januari een advies neer te leggen, als er nu geen
stukken zijn om over te adviseren.
Cliënt Ervarings Onderzoek 2016
In dit rapport staat input voor de zogenoemde effectindicatoren, cijfers die door alle gemeenten
gebruikt worden (door de rijksoverheid afgedwongen), zodat gemeenten op deze indicatoren met
elkaar vergeleken kunnen worden. De opvallendste conclusies van dit laatste onderzoek zijn dat er in
Enkhuizen aantoonbaar weinig keukentafelgesprekken gevoerd zijn. Bovendien is een groot deel
daarvan met 1 persoon geweest en dus niet met een onafhankelijke cliëntondersteuner erbij. Enkhuizen heeft erg weinig aandacht besteed aan de beschikbaarheid van deze ondersteuners.
Positief punt is dat de cliënten wel het idee hebben dat er goed naar hen geluisterd wordt tijdens de
keukentafelgesprekken. De deskundigheid van de medewerker die het gesprek voert is niet altijd
adequaat. Er komt nog een Cliënt Ervarings Onderzoek Jeugd, maar wanneer is onduidelijk.
Hoe nu verder?
Afgesproken wordt dat de voorzitter een brief aan het college opstelt met daarin de opschorting van
de activiteiten van de raad. De leden van de Wmo-raad van Enkhuizen betreuren het om thans tot de
beslissing van opschorting te moeten overgaan.
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