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1. WMO vervoer (sociaal-recreatief)
De provinciale subsidie wordt stapsgewijs afgebouwd. De Achterhoekse gemeenten nemen een
aantal maatregelen als kostenbesparing. Het college van Bronckhorst heeft op 9 november 2021 een
besluit genomen. Het betreft:
- Openingstijden zoov-op-maat van 7.00 tot 24.00 uur. Incidenteel maatwerk blijft mogelijk
(persoonlijke puntbestemming);
- Openingstijden callcenter worden beperkt tot openingstijden ritten;
- Er komt een minimale ritprijs (ook voor hele korte ritten);
- Er wordt een drempelbijdrage van € 60 per jaar ingevoerd;
- Alle WMO reizigers komen in aanmerking voor een VEP (Voor Elkaar Pas).
Als aanvulling op het WMO-vervoer kan men per januari 2022 een OV-chipkaart van Arriva
aanvragen. Aanschaf € 10 (gemeente betaalt restant tot € 51). Ook voor begeleider. Informatie komt
nog.
Per april 2022 verdwijnt het OV vangnet en wordt vervangen door de halte-taxireis. Mensen met
WMO indicatie worden nog wel thuis opgehaald. Meereizen met een reiziger met een Wmo-indicatie
is altijd mogelijk.
Knelpunt momenteel: te weinig chauffeurs door ziekte en quarantaine.
2. Aanbesteding WMO (en jeugd)
De aanbesteding is verlengd tot juli 2022. Dit loopt via Danielle Zeeders. Christie Bakker praat de PR
in januari 2022 bij.
3. Het project dementievriendelijke gemeente.
Dit staat nog on-hold. Er is een dementiescan uitgevoerd met Alzheimer Nederland, die toont hoe
dementievriendelijk de gemeente is en waar verbeterpunten liggen. Het beleid in Bronckhorst
voldoet behoorlijk goed, maar dan moeten de genoemde projecten komend jaar wel uitgevoerd
worden.
Specifieke aandacht voor jong-dementerenden is nodig. Er is (extra) aandacht voor jonge
mantelzorgers bij de mantelzorgconsulenten.
4. Uitvoering Programma : Veerkracht Ouderen Achterhoek.
In Netwerk Oost loopt de doorstroming in de ouderenzorg vast. De tekorten in de wijkzorg en
thuiszorg spelen mee. In Netwerk West is de situatie nijpend te noemen. Flexibele opvang en zorg is
wenselijk, als logeeropvang en zorgpauze. Bekostiging is het probleem.

De klankbordgroep (gesprek met coördinator Loes Koster) nodigt een lid van de PR uit. Intern
bespreken.
5. Aansluiting systeem ouderenzorg Hummelo/Keppel.
De POH van de huisartsenpraktijk bezoekt kwetsbare ouderen. Haar gesprekken, inclusief
vragenformulier en informatiebrief leidt tot een signaal aan de sociaal consulent. Deze houdt
vervolgens een keukentafelgesprek. Dit lijkt dubbelop en/of verwarrend voor de oudere. Het
keukentafelgesprek bekijkt echter meerdere deelterreinen en gaat om de indicatiestelling. Jony
neemt contact op om de kortere lijn in de samenwerking aan te kaarten.
6. Ontwikkeling zorgwoningen.
Is belegd bij Els Pierik die een keer uitgenodigd kan worden. Intern onze vragen bespreken.
7. Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO (en jeugd).
Het rapport is ontvangen en wordt in de vergadering van december in de PR besproken. Daar ook het
besluit tot deelname van een PR lid in de visiegroep.
8. HHT bonnen.
Mondelinge toelichting wat er met ons advies is gedaan:
- Het budgetplafond is niet in het collegevoorstel opgenomen;
- De inkomenstoets mag wel bij de voorliggende voorzieningen maar is niet overgenomen omdat
mantelzorgers vaak te maken krijgen met extra kosten (denk aan reiskosten of minder werken
om te kunnen zorgen voor een naaste) en we willen alle mantelzorgers ondersteunen. Daarnaast
vraagt de handhaving uren, dus extra kosten, die we liever aan de daadwerkelijke ondersteuning
van mantelzorgers willen besteden.
- De WMO voorziet in een noodbudget.

