Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 28 juni 2017
20.00 uur – 21.20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer A.M.G.M. van de Ven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
Mevrouw J.G.M. Franssen-van Berkel (DOP),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw A.J.P.M. Van Eert-van de Ven (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer R. Gruijters (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (BW),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD).

Tevens aanwezig: De heer H.A.J. Willems (wethouder Bewonerszaken)
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste)
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling
agenda
3. Spreekrecht
voor burgers
4. Raadsvoorstel
inzake
projectvoorstel
nieuwbouw
Kindpark Boekel.
5. Evaluaties:
jaarrapportages
Wmo 2016 (memo
2017/30)

Advies
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

GVB geeft aan dat in de functie “Beschermd Wonen” geen behandeling is
opgenomen. Toch vindt zij het interessant te weten of deze cliënten een
behandeling betrekken, omdat er een ambitie is om deze mensen niet in een setting
van Beschermd Wonen te hebben.
DOP vraagt waarom er in Venhorst 12 aanvragen zijn voor Collectief Vervoer, terwijl
er in Boekel 250 aanvragen zijn. Verder vraagt zij naar de status van de aanstelling
van de wijkverpleegkundige en de huishoudelijke hulp vanaf 2018. Zij vraagt
aandacht voor jongeren met een lichte beperking. Zij maakt zich zorgen over de
toestroom naar Huize Padua en zij vraagt wat de financiële gevolgen zijn voor
Boekel.
Mevrouw Van Moorsel geeft aan dat het op dit moment nog niet mogelijk is om een
vergelijking te maken tussen gebruikers van collectief vervoer uit Venhorst en
Boekel. Er is wel een tabel opgenomen gebaseerd op leeftijd. De verwachting is dat
er meer vragen zijn ingediend door inwoners uit Venhorst. Mevrouw Van
* Moorsel zegt toe uit te zoeken hoeveel inwoners uit Venhorst een aanvraag voor
collectief vervoer hebben ingediend.
In de open commissie in Oss is besloten dat de HVT stopt. Helaas hebben burgers
dit uit de krant moeten vernemen, maar zij hebben inmiddels een brief ontvangen.
Alle burgers die HVT hebben gehad krijgen een gesprek, waarin zal worden bezien
of ze in aanmerking komen voor Wmo. De regels van Wmo zijn strenger, waardoor
niet iedereen in aanmerking zal komen voor de Wmo.
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GVB geeft aan dat er in Boekel minder burgers gebruik hebben gemaakt van de
Huishoudelijke Verzorging als andere gemeenten.
Mevrouw Van Moorsel reageert dat er binnenkort een memo zal worden verstuurd
inzake de afbouw van de Huishoudelijke Verzorging, alsmede hoe de nieuwe inkoop
vanaf 2018 zal worden ingericht. De financiële ruimte wordt onderzocht om de hulp
voor de burgers zo goed mogelijk te kunnen regelen.
Het college heeft haar zorgen gedeeld in een brief aan GGZ Huize Padua en zij
heeft gevraagd welke ontwikkelingen er in Huize Padua zijn. De behandeling B
cliënten van Huize Padua worden opnieuw geïndiceerd vanuit de
zorgverzekeringswet. Dit kan een flinke toestroom uit Huize Padua in de gemeente
betekenen. Tevens kan er een bezuiniging worden verwacht vanuit de wet
Langdurige Zorg en er zal een uitstroom bij Beschermd Wonen plaatsvinden. Zij
heeft het college gevraagd om meer duidelijkheid te verschaffen, zodat inzichtelijk
kan worden gemaakt welke gevolgen dit heeft voor Boekel.
Er zijn middelen gereserveerd in de voorjaarnota en de Wmo om de
wijkverpleegkundige in Boekel te behouden. De wijkverpleegkundige is een lokale
aangelegenheid, maar Boekel wil regionaal een vuist maken tegen de
zorgverzekeraars. Er is een brief verstuurd vanuit de 12 gemeenten naar de VNG,
maar gezien de kabinetsformatie verwacht zij geen oplossing op korte termijn.
DOP vraagt de wethouder naar zijn mening over het ongevraagd advies van het
Sociaal Domein m.b.t. zorg in natura en het PGB. Zij vraagt wat de consequenties
zijn, als de raad akkoord gaat met het advies.
Wethouder Willems reageert dat het college eerst zelf onderzoek wil doen,
* alvorens te antwoorden naar de Wmo adviesraad. De wethouder zegt toe een
kopie van de brief aan de Wmo adviesraad aan de raad te doen toekomen.
CDA benadrukt het belang van mobiliteit voor ouderen. De mogelijkheid om gebruik
te maken van de regiotaxi is echter erg afhankelijk van hun persoonlijke
omstandigheden. Zij vraagt of er iets geregeld kan worden voor burgers die
afhankelijk zijn van de regiotaxi.
Mevrouw Van Moorsel reageert dat zij geen signalen ontvangen heeft van mensen
die niet voldoende gebruik kunnen maken van de vervoersdiensten. Zij verzoekt
deze burgers een signaal af te geven aan het dorpsteam. Zodra het vervoer zich
plaatsvindt buiten de regio, kan men gebruik maken van landelijke
vervoersdiensten.
GVB reageert dat het aantal burgers uit Boekel, ondanks dat het aantal uit Venhorst
mogelijk onderschat is, nog veel groter is als het aantal uit Venhorst. Zij vraagt wat
de reden is waarom het aantal uit Boekel zoveel groter is als het aantal uit Venhorst.
Mevrouw Van Moorsel antwoordt dat het aantal uit Boekel waarschijnlijk cliënten uit
Huize Padua betreft. Dit betekent niet dat alle Huize Padua cliënten zomaar een
CVV pas krijgen, maar dit is een grote groep die gebruik maakt van de
* vervoersdiensten. Mevrouw Van Moorsel zegt toe inzichtelijk te maken welke
factoren van invloed zijn wat de reden is van het vervoersgebruik.
GVB wil graag weten hoe andere gemeenten omgaan met zorginstellingen.
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Mevrouw Van Moorsel reageert dat de zorginstelling verantwoordelijk is voor het
vervoer van cliënten naar bijvoorbeeld dagbesteding of zorg en de Wmo is
verantwoordelijk voor vervoer naar sociale contacten.
CDA vraagt om op de Boekelse manier ingelicht te worden over de kengetallen van
de zelfredzaamheidsmatrix.
GVB merkt op dat van de 225 keer dat de matrix is ingevuld, er een behoorlijke
score 1, 2 en 3 is (acute problematiek en niet zelf redzaam en beperkt zelf
redzaam), terwijl de formele en informele hulp beduidend minder is. Zij vraagt zich
af wat dat betekent voor de mensen die niet zelf redzaam zijn in relatie tot de
beschikbare hulp. Zij vraagt of deze groepen en hulp verder geanalyseerd zijn.
Mevrouw Van Moorsel antwoordt dat de cijfers van deze matrix niet representatief
en niet betrouwbaar zijn. Zij heeft de matrix enkel opgenomen om de commissie een
idee te geven wat men uit de matrix op zou kunnen maken. Er zijn echter
onvoldoende vervolgmetingen geweest Zij heeft het instrument enkel willen
gebruiken om de vooruitgang per klant te kunnen bepalen. Indien de scores na een
jaar m.b.t. de zelf redzaamheid nog steeds niet betrouwbaar zijn, kan men besluiten
de scores niet meer op te nemen.
GVB adviseert een instrument voor individueel niveau niet te gebruiken voor
managementinformatie.
CDA vindt het zorgelijk dat er te weinig huisvestingsmogelijkheden zijn voor wonen
met ondersteuning voor jongeren met een lichte beperking. Zij verzoekt de
wethouder om samen met de wethouder van Grondgebiedzaken te onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn wat Boekel hier aan kan doen.
Wethouder Willems reageert dat in de woonvisie een sociale paragraaf is
opgenomen. Hierin wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en of er eventueel
mogelijkheden kunnen worden gecreëerd.
CDA benadrukt dat haast is geboden. Deze jongeren vallen snel buiten allerlei
regelingen.
Mevrouw Van Moorsel vult aan dat zij reeds met Peelrand Wonen en een
zorgaanbieder in gesprek zijn.
VVD vraagt of er ziekteverzuim van het team is.
Mevrouw Van Moorsel antwoordt dat het team heeft aangegeven dat de werkdruk
toeneemt. Er is geen ziekteverzuim, maar er is contractueel vervanging geregeld.
GVB concludeert een flinke stijging van het aantal meldingen bij de frontoffice en zij
vraagt of deze trend doorzet.
Mevrouw Van Moorsel antwoordt dat de trend niet in stijgende lijn doorzet, zoals in
de monitor, omdat er een verbetering in registratie gedurende het jaar in
opgenomen is. Er is wel een stijgende lijn in zorgvermijders en chronisch zieke
mensen die hulp nodig hebben van de wijkverplegers. Zij verwacht een stijging van
de cijfers.
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GVB geeft aan dat bij het initiator contact vermeld staat dat het 58x onbekend is. Zij
vraagt of dit beter te achterhalen is bij de nieuwe registratie. Er is een overschrijding
van de doorlooptijden, maar zij benadrukt dat een overschrijding niet negatief
geïnterpreteerd hoeft te worden.
Mevrouw Van Moorsel reageert dat Boekel als één van de weinige in de regio een
integraal team heeft van 0, eerste en tweedelijns zorg, waardoor de cijfers in één
rapport gepresenteerd kunnen worden. Zij benadrukt dat er voorzichtig moet worden
omgegaan met het delen van cijfers.
GVB geeft aan dat een groot deel van de vraagcategorieën “Overig” betreft . Zij
vraagt of dit beter te categoriseren is.
Mevrouw Van Moorsel antwoordt dat er nog een voorstel wordt gemaakt om een
aantal vragen beter uit te filteren.
GVB vraagt of de conclusies van pagina 7 m.b.t. boven lokale
mantelzorgondersteuning, een vervolg krijgen.

6. Raadsvoorstel
inzake plan van
aanpak
transformatie
jeugdhulp.
7. Raadsvoorstel
inzake beleidsplan
2018-2021
bibliotheek De
lage Beemden en
subsidieaanvraag.
8. Raadsvoorstel
inzake jaarstukken
2016 en begroting
2018 GGD Hart
voor Brabant.
9. Raadsvoorstel
inzake begroting
2018 en
jaarrekening 2016
van de
gemeenschappelij
ke regeling
Kleinschalig
Collectief Vervoer
Brabant
Noordoost.
10. Raadsvoorstel
inzake begroting
2018 Regionaal

Mevrouw Van Moorsel antwoordt dat we de conclusies, in het kader van de zelf
redzaamheid, kunnen laten voor wat het is.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

Er zijn nog diverse vragen gesteld m.b.t. de financiële onderbouwing van het
raadsvoorstel en de commissie heeft vragen gesteld of laaggeletterdheid een taak is
van de gemeente en de bibliotheek.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
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Bureau Leerplicht
en voortijdig
schoolverlaten
Brabant
Noordoost.
11. Mededelingen,
ingekomen
stukken en
memo’s.
12. Vaststelling
De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.
advieslijst
vergadering 22
maart 2017
13. Rondvraag.
Mevrouw Franssen vraagt waarom zij de vergaderstukken te laat en aangetekend
per post heeft ontvangen.
Griffier geeft aan dat zij het uit zal zoeken.
De heer Gruijters vraagt of de gemeente iets gaat doen aan de rattenplaag.
Wethouder Willems antwoordt dat de gemeente iets gaat doen aan de rattenplaag,
zodra de ratten zich in openbaar gebied begeven.
Toezeggingen
1. Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 29 juni 2016
m.b.t. raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en
beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant, wanneer de GGD
aan bod komt in een thema informatieavond, de presentatie meer
af te stemmen op Boekelse gegevens.
2. Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 29 juni 2016
m.b.t. raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en
beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant, de voortgang van
de beleidsvisie 2017-2021 aan de raad en commissie te doen
toekomen.
3
Mevrouw Van Moorsel zegt toe, in de commissie BZ van 28 juni
2017 m.b.t. agendapunt jaarrapportages Wmo 2016, uit te zoeken
hoeveel inwoners uit Venhorst een aanvraag voor collectief vervoer
hebben ingediend.
4
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 28 juni 2017
m.b.t. jaarrapportages Wmo 2016, dat het college eerst zelf
onderzoek wil doen naar de eventuele gevolgen voor de zorg in
natura en het PGB indien de raad akkoord gaat met het advies van
de Wmo adviesraad. De wethouder zegt toe een kopie van de brief
aan de Wmo adviesraad aan de raad te doen toekomen.
5
Mevrouw Van Moorsel zegt toe, in de commissie BZ van 28 juni
2017 m.b.t. jaarrapportages Wmo 2016, inzichtelijk te maken welke
factoren van invloed zijn en wat de reden is van het
vervoersgebruik van de burgers die een CVV pas hebben.
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