WMO-raad
Waarover ging het?!
De Wmo-raad Enkhuizen vergaderde op 27 juni 2016
Naar een brede Participatieraad in Enkhuizen
Er is een bijeenkomst met de wethouder in het stadhuis geweest, nu is het afwachten in welke vorm alle input
terecht zal komen in de door de nieuwe interim beleidsmedewerker opgestelde notitie.
Vooralsnog wordt installatie van een brede Participatieraad gepland in het vierde kwartaal 2016. Tot die tijd is
deze raad actief. Dus, als er een nieuwe notitie Wmo-beleid komt (de huidige geldt tot 2016), dient de Wmoraad of de Participatieraad daarover te adviseren. Daaraan voorafgaand zou er in principe een evaluatie moeten hebben plaats gevonden van de afgelopen vier jaar Wmo-beleid (2012 - 2016). Is die er, dan wil de Wmoraad daar inzage in krijgen.
Brief minister m.b.t. uitspraak Centrale Raad van Beroep m.b.t. Huishoudelijke Verzorging
De Wmo-raad heeft geen inzage gekregen in het schrijven van het ministerie. Het college stelt dat de brief
verwerkt wordt in een raadsbrief/notitie, en als de Wmo-raad daarover wordt geïnformeerd of om advies
wordt gevraagd, kan de raad op dat moment kennis nemen van de inhoud van de brief. De Wmo-raad is in
meerderheid van mening dat zij direct inzage zou moeten krijgen in alle relevante informatie over de Wmo die
de gemeente ontvangt vanuit de rijksoverheid. De Wmo is immers een wet in ontwikkeling, de definitieve vorm
hangt uiteindelijk af van de jurisprudentie die er wordt gevormd.
Bereikbaarheid Zorgloket
Overwogen wordt om een ongevraagd advies te schrijven over de bereikbaarheid van het Zorgloket. Wie de
gemeente belt met een hulpvraag, krijgt eerst een telefoniste aan de lijn voordat hij/zij wordt doorverbonden.
Of en waar het Zorgloket fysiek bereikbaar is, is ons niet helemaal duidelijk (terwijl een aantal Wmo-raadsleden
tot het Enkhuizer cliëntenbestand behoren). In de actuele enquête Cliëntervaringen wordt niets gevraagd over
het voortraject. Wat is er gebeurd voordat de cliënt het eerste keukentafelgesprek heeft? Dat zou in kaart
gebracht moeten worden.
Voorzittersoverleg van de zeven Westfriese Wmo-raden
In het laatste overleg is bereikt dat alle voorzitters de eigen wethouders gaan vragen om verbinding met het
Madivosa. Voorstel is dat het Madivosa een budget beschikbaar stelt om een vaste notulist in te huren voor de
verslaggeving van het voorzittersoverleg van de zeven Westfriese Wmo-raden. Ter informatie: in de wet staat
niet dat er een Wmo-raad moet zijn. Er is wel bepaald dat burgers geïnformeerd moeten zijn en dat er adviesorganen (vanuit burgers) gevormd moeten worden.
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