NOTULEN
Vergadering Wmo-Raad Putten d.d. 19 maart 2012.
Aanwezig: Wmo-Raad: Ad. Blok, Gonda Bouw, Kees Breteler, Jacqueline v/d Brink , Willeke Geerts
en Sybrecht v/d Veen.

1.Opening en Welkom.
Overleg met de informele zorg.
Activiteiten:
Rode Kruis: 1 x per week 2 uur welfare. Handwerken wordt steeds minder. Deelnemers ca. 6
personen, vaak dezelfde. Onderlinge band is goed.
NPV: Ondersteuning bij de mantelzorg in de thuis situatie (meestal oppassen). 20, veelal oudere,
medewerkers. Er vindt een intake plaats, wie bij wie past. Trajecten gemiddeld 6 weken.
HEST: Werken samen met thuiszorg. Ondersteunen vaak ’s- nachts de mantelzorgers samen met
NPV en Icare. Zijn een team samen met Ermelo. Hadden in 2011 ca 80 nachten. Het streven is 1 nacht
per week per vrijwilliger. Putten kent 10 en Ermelo 7 vrijwilligers.
Telefooncirkel: Bestaat al vanaf 1989. Er zijn twee cirkels van elk 7 cliënten. Deze worden iedere
ochtend door een medewerker gebeld. ( niet van cliënt naar cliënt ).
SWP.: Verwijst door naar professionele hulp en vrijwilligers.
Stichting Grensverleggende Talenten: Dag- en vrijetijdsbesteding voor jongeren, volwassenen en
mantelzorgers. Doen tuinonderhoud voor mensen die het zelf niet meer kunnen.
Algemene opmerkingen: De eigen kracht van de burger moet versterkt worden.
In deze streek wacht men zo lang mogelijk met het aanvragen van hulp.
Er zijn relatief veel mantelzorgers.
Men vindt het vaak moeilijk om vrijwilligers te vragen.
Jongelui willen het liefst afzienbare projecten of flexibel vrijwilligers werk.
De zorg verschraald hierdoor.
Het steunpunt vrijwilligers heeft veel vacatures. Bestuurlijke vacatures blijven lang openstaan. Via
maatschappelijke stages worden jongeren gemotiveerd om vrijwilligers werk te gaan doen.
Door regelmatig over de respijtzorg te praten wordt het misschien op termijn beter bespreekbaar.
Men vindt het moeilijk om de zorg uit handen te geven.
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2. Notulen vergadering d.d.20 februari 2012.
Geen op- of aanmerkingen en derhalve worden de notulen goedgekeurd.

3. Kadernota begeleiding onder de Wmo.
Het is goed dat we bij de commissie hebben ingesproken. Het gaat om ca 220 mensen die een
beroep op begeleiding doen. De wethouders heeft dezelfde insteek als de Wmo- Raad. Er is al
overleg geweest met 71% van de zorg leveranciers. Het advies van de kadernota wordt
onderschreven en zal naar de gemeente worden gestuurd met extra aandacht voor de respijtzorg,
keuzevrijheid PGB en de bemensing van het Wmo-loket.

4. Inloophuis.
De voorbereidings commissie is 3 keer bijeen geweest. Het diaconaal platform had al vergevorderde
plannen voor een inloophuis in het centrum. Het kostenplaatje wordt nu opgesteld.

5. Rondvraag.
Uitnodiging politieke partijen. Nogmaals wordt afgesproken om de politieke partijen een voor een
uit te nodigen en wel:
april Christen Unie .
mei Gemeentenbelangen .
juni WIJ Putten.
Juli SGP.
De volgende keer zullen we nogmaals het vervolg op Wmo en groen en de buurtschouw bespreken.
Wat doe Putten met de folder “gewoon gemak”?
Wij gaan akkoord met het verzoek om het tevredenheids onderzoek Wmo de volgende keer te
richten op de overige prestatievelden.
Er zijn slechte ervaringen met het Wmo -Loket.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng.

Notulist:
Kees Breteler , 10 april 2012.
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