Vragen Cliëntenraad WMO Uitvoeringsprogramma 2014.
PV1.
1. Is er al iets meer bekend van de organisatievisie: “Beuningen maken we samen”?
De organisatievisie is op dit moment nog een interne aangelegenheid en wordt nu verder
uitgewerkt. Eind 2013 gaat een groep medewerkers aan de slag met het verbeelden van de visie. Een
andere projectgroep maakt een implementatieplan van de organisatievisie.
7. Wanneer heeft de laatste toetsing op toegankelijkheid woon- en openbare gebouwen
plaatsgevonden?
Het beleid toegankelijkheid woon- en openbare gebouwen geldt voor nieuw te bouwen panden.
Indien mogelijk wordt dit beleid opgenomen in de overeenkomst en controleren de inspecteurs of
hieraan voldaan wordt. De gemeente doet geen check in bestaande gebouwen.
32. In de gemeente Beuningen zijn op 1 september 2013 5 medewerkers als Buurt Sport Coaches
aangesteld. Hoe zijn de eerste indrukken?
De partijen die zich gecommitteerd hebben aan de sport buurtcoaches zijn voortvarend aan de slag
gegaan. Variërend van cultuur, sport, zorg en sociaal cultureel werk zijn de instellingen met elkaar in
gesprek om mogelijkheden te ontwikkelen om versterkend naar elkaar toe te werken. Een voorbeeld
kan zijn dat sport voor ouderen ondersteund en begeleid wordt door een fysiotherapeut. Op dit
moment wordt ook een jaarkalender opgesteld met “buurt sport” activiteiten.
PV2.
17. Overlast op straat etc. wordt verminderd. Zijn daar cijfers van?
In het Jeugd Overleg Beuningen (JOB), waarin onder meer de wijkagenten, het jongerenwerk, de
gemeentelijke boa en buurtcoördinatoren deelnemen, worden om de zes weken alle locaties
besproken in en rond de jongerenaccommodaties en in de openbare ruimte waar zich vaker groepen
jongeren ophouden. De politie geeft dan aan welke overlastmeldingen over jongeren op die locaties
zij heeft ontvangen in de afgelopen periode. Deze informatie wordt aangevuld met informatie van de
boa’s en de buurtcoördinatoren, die de situatie ter plekke vaak beter kennen (b.v. op de hoogte zijn
of op een bepaalde locatie veel zwerfafval is en of er drugs worden gebruikt). De afgelopen twee jaar
zien we dat de politie veel minder overlastmeldingen heeft gekregen. Het JOB rapporteert aan het
Platform Leefbaarheid en Veiligheid (PLV). Hierin wordt leefbaarheid en veiligheid op strategisch
niveau besproken met managers van politie, woningbouwvereniging, Perspectief etc. Ook het PLV
constateert een afname van de overlast door jongeren. In dit overleg worden wel cijfers besproken,
maar die zijn lastig te interpreteren en er zijn moeilijk conclusies uit te trekken omdat de politie en
de gemeente een andere systematiek gebruiken.
19. Halvering van de huidige speelvoorzieningen. Staat dit niet haaks op het streven van sport in de
buurt en de jeugd moet meer gaan sporten?
(Kleine onderhoudsintensieve) speelplekken die niet meer worden gebruikt worden weggehaald en
gekeken wordt of speelplekken zodanig kunnen worden opgezet waarbij spelen en bewegen juist
wordt gestimuleerd. Speel/sporttoestellen worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Deze inzet en de
opzet om tot meer uitdaging voor de jeugd te komen hoeft dus niet haaks op elkaar te staan, dat er
minder wordt bewogen.

23. Kindergemeenteraad 2013. Ik dacht dat de winnaar op 16 april 2013 Waalhalla was i.p.v. “Pimp je
beker”.
Dat klopt ; ze staan per abuis beiden vermeld. Waalhalla is de winnaar in 2013.
PV3.
12. We wachten met belangstelling het voorstel van het mogelijk opzetten van pools af.
De voorbereiden zijn inmiddels in gang gezet. We werken er inderdaad naartoe om in december een
voorstel te hebben. Er zijn echter wat praktische vraagstukken die eerst opgelost zullen moeten zijn.
Het streven blijft echter wel december 2013 meer duidelijkheid te hebben.
PV4.
14. De CRB is ook zeer positief over de ruim 210 thuis bezorgde mantelzorgplanten.
Akkoord.
19. Is er al een begin gemaakt met het project van de inzet INO, informele netwerkondersteuning ?
De eerste aanmeldingen vanuit ZZG TBG (Zorggroep Zuid Gelderland, Thuis Begeleiding Gemeenten)
voor het INO project zijn in oktober bij MEE binnengekomen. Naar verwachting zullen de eerste
studenten in februari (dan begint een nieuwe lichting studenten) starten. Er is ook een lijntje gelegd
met het leerlingenvervoer. We kijken of een student een jonge leerling (13 jaar) kan leren zelfstandig
te reizen met OV (openbaar vervoer) van huis naar school. School en ouders zijn benaderd. Het begin
is er dus! Eerste evaluatie is in juni, dus dan volgt meer info.
PV5.
12. We zijn verheugd, dat het terugdringen van de laaggeletterheid de volle aandacht heeft. Dit in
het kader van: Zo veel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en mee kunnen doen in de
samenleving.
Akkoord.
28. Programma Denken en Doen. Laten we hopen dat de aanvraag positief uitvalt. Is er al iets van
bekend ?
De subsidieaanvraag is afgewezen. Het project krijgt dus géén subsidie. Gemeente en Perspectief
hebben aangeboden om op andere manier dit project onder de aandacht van burgers te brengen (bv
artikel in Wmo nieuwsbrief), maar hierop is tot nu toe niet gereageerd door de bridgebond. Het
initiatief ligt op dit moment bij hen. Het is dus nog niet bekend hoe nu verder te gaan.
PV 7, 8 en 9.
1. Lokaal voorzieningenniveau. Heeft iedere gemeente hetzelfde lokaal voorzieningenniveau en wie
bepaald het niveau?
Het lokaal voorzieningenniveau richt zich op voorkomen en vroeg signaleren en het zorgen voor een
goede terugkeer in de maatschappij na een periode van opvang. Organisaties die lokaal werken zoals
NIM, RIBW, Driestroom, Standvast Wonen, wijkagenten richten zich op het vroeg signaleren en
zetten zo nodig hulpverlening in. Ook in het nazorgtraject zijn zij betrokken. Op het moment dat het
een multiproblem situatie wordt kan het lokale zorgnetwerk het overnemen. De gemeente is tot nu
toe verantwoordelijk voor de ondersteunende begeleiding. Daar is als voorziening de Stek voor
opgestart.

Wat betreft preventie is er vanaf dit jaar in overleg met betrokken partijen een specifiek plan voor de
gemeente Beuningen opgesteld door Indigo.
Niet elke gemeente heeft dezelfde voorzieningen. Dat is afhankelijk van de behoefte in de gemeente
en meer nog afhankelijk van de behoefte per casus.
PV 10.
8. Frisse lucht. Wordt dit project in 2014 uitgevoerd?
In 2014 wordt hier geen prioriteit aangegeven, in eerste instantie wilden we dit wel oppakken. GGD
kan desgevraagd en bij specifieke situaties wel ingevlogen worden om metingen te verrichten en
ventilatieadviezen te geven. We gaan op dit moment nog geen actieve benadering uitvoeren.
Resumé: Ik vind het een goed duidelijk Uitvoeringsprogramma. In de toekomst een lijst opstellen
van de top 3 van projecten, die tenminste op korte termijn aangepakt moeten worden

WMO uitvoeringsprogramma 2014.
PV1-8 Een aantal is uitgevoerd en een aantal is verbeterd. Hoeveel in cijfers ?
De eerste fase is uitgevoerd (17 bushaltes). De tweede fase volgt in 2014 (23-25 bushaltes).
PV5 De tekst : “Voor senioren is er meestal voldoende aanbod of is het bestaande aanbod vrij
gemakkelijk uit te breiden” klinkt geruststellend, maar verder in de tekst staat de zorgwekkende
opmerking “Groepen die vooral worden getroffen…….., waarbij senioren ook worden bedoeld. Had
de eerste zin kunnen zeggen: Voor gezonde senioren….. ?
Een suggestie in deze is : “senioren met een lichte ondersteuningsvraag”.
PV5-4 Hoe worden mensen bereikt, die niet naar de infotheken komen en geen internet gebruiken ?
Uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn om aan informatie te komen. De gemeente
biedt dit op zoveel mogelijk manieren aan. Zoals aangegeven verstuurt de gemeente een aantal keer
per jaar een nieuwsbrief naar alle inwoners die in het bestand van de balie zorg-werk-inkomen staan.
Als mensen geen internet hebben en niet naar de gemeente toe kunnen komen kunnen mensen
bellen voor informatie en als een gesprek nodig is komen de klantmanagers altijd bij mensen thuis.
Nieuwe ontwikkelingen en voorzieningen worden altijd in de Koerier bekend gemaakt. Daarnaast zijn
er informatiepakketten en bijeenkomsten voor mantelzorgers. Ook worden de ouderenadviseur,
vrijwillige ouderenadviseurs en medewerkers thuiszorg en begeleiding geïnformeerd over
ontwikkelingen.
PV5-8 zowel het woord cliënt als het woord klant wordt gebruikt. Wat is hiervoor de reden?
Geen reden – termen lopen door elkaar. Terminologie wordt divers gebruikt afhankelijk van de
verschillende werkvelden.
PV5-10 Welk deel (aantal en percentage) is bereikt ?
Aangezien de doelgroep redelijk goed in beeld is , wordt deze persoonlijk aangeschreven en / of
benaderd , dan wel in gesprekken aangesproken op de mogelijkheden.

PV5-12 Over welke aantallen gaat het ?
Het gaat hier om een beperkt aantal personen, die sporadisch aan de orde komen als wordt
onderkend , dat er moeite is met lezen en invullen van de te overhandigen stukken. Mede omdat dit
af en toe voorkomt wordt er niet continu geregistreerd. Wel wordt continu aandacht gegeven aan
dit verschijnstel , aangezien het anders over het hoofd wordt gezien.
PV5-25 Hoeveel 80-plussers telt de gemeente en hoeveel 75-plussers ?
Er zijn 1600 mensen die 75 jaar en ouder zijn
Er zijn 843 mensen die 80 jaar en ouder zijn
Er zijn 173 mensen die geboren zijn 1938 (ze worden 75 jaar of zijn geworden dit jaar)
Er zijn 105 mensen die geboren zijn in 1933 (ze worden 80 jaar of zijn geworden dit jaar)
PV5-27 Wordt met 75+ hier 80+ bedoeld JA en met perspectief (Stichting) Perspectief ? JA
PV5-29 Zie Perspectief. Wordt met ouders hier ouderen bedoeld? JA
PV5-44 na: casuïstiek is tekst weggevallen
vanuit de pilot met de Driestroom onderzoeken we of we vanuit ervaringen met casuistiek een
efficiencyslag kunnen maken (denk aan cususregie – formuleren einddoel – afstemmen werkwijzen).

