
Samenvatting Wmo-adviesraad Molenwaard 

Vergadering 17 januari 2013 

Naam             Aanwezig     Afwezig 
Mevr. R. Verheij  lid             X 

Mevr. E. v/d Leer  lid                       X 
Mevr. B.W. Deelen  lid       X 

Dhr.r. J. Simons  lid       X 

Mevr. W. Groenemeijer  lid       X 
Mevr. M. Heijboer  lid      X 

Mevr. W. Stuurman  lid      X 

Mevr. P. Tromp   lid      X 
Dhr. E. Jonker   Gemeenteraadslid Molenwaard   X 

Mevr. B. Kooijman  Vakspecialist gemeente Molenwaard  x   

Mevr. J.G. Siljée  lid        x 

Dhr. C. v.d. Linde  penningmeester    x 
Mevr.  R. Krale   voorzitter     x 

Mevr. P. Tromp   secretaris     x 

 

    

 
 

1. Opening en mededelingen 

Mevr. Siljée heeft zich afgemeld i.v.m. andere vergadering. 
Dhr. E. Jonker is slechts deze eerste vergadering van de adviesraad aanwezig en leidt voor 

deze keer nog de vergadering als voorzitter 

 
2. Vaststellen agenda 

Voorgesteld wordt om ook de door Ria aangemelde stagiair op de agenda te zetten, hiermee is 

de vergadering akkoord, waarna de agenda wordt aangepast en vastgesteld. 
 

3. Kennismaking 

In een rondje stelt iedereen zich voor, in de loop van de tijd zullen we elkaar nog beter leren 
kennen en daarom wil ik hier in deze samenvatting niet uitgebreid op ingaan. Voor wie hier 

toch behoefte aan heeft stel ik  voor om zelf een persoonlijke introductie van zichzelf naar de 

andere leden te e mailen. 

  
4. Huishoudelijk reglement 

Het concept reglement door Stineke meegestuurd wordt besproken, de diverse op- en 

aanmerkingen zullen door haar samen met Magda Heijboer worden verwerkt. Ook de 
opmerkingen van de gemeentelijke juridische afdeling zullen hierbij uiteraard worden  

meegenomen Het aangepaste reglement komt ter goedkeuring terug op de volgende 

vergadering. 
Voorgesteld werd  o.a. de aanbieding van het jaarverslag aan het college bijv. middels een 

praatstuk te verpakken in een bijeenkomst met een raadscommissie: Wethouder Piet Vat zal 

worden gevraagd hoe hij dit ziet. (wie vraagt dit?) 
 

5. Lokale Wmo-platforms 

De rol van de drie platforms moet uniform zijn, dit moet in de platforms zelf worden besproken 

zoals: wie doet wat en wie gaat waar naar  toe.  
financiën 

Jan vraagt hoe  de financiën van de platforms kunnen worden geregeld, krijgen zij een eigen 

rekening of moeten deze via de adviesraad lopen? Brenda zegt toe dit na te vragen bij de afd. 
financiën. 

Contacten 

Het onderling contact met de adviesraad is geborgd doordat de leden van de adviesraad 
immers ook zitting hebben in het platform. Wel  moet worden besproken wie contactpersoon 

wordt voor de ambtelijke organisatie  i.v.m de bezetting van de werkgroepen, dit zal op de 

platformagenda  worden gezet. 
 

6. Functieverdeling 

Onafhankelijke voorzitter wordt Rinske Krale.  
Secretaris wordt Stineke Borstlap. 

Penningmeester wordt Cees v.d. Linde.  



 

7. Stagiair 

Een fysiek gehandicapte jongeman uit Liesveld heeft zich aangemeld voor de adviesraad, hij wil 
graag enige tijd tot zijn verhuizing naar Sleeuwijk meelopen om wat ervaring op te doen.  

Hiertegen heeft niemand bezwaren, Ria zal hem hierin begeleiden.  Opgemerkt werd dat de 

vergaderingen van de Wmo-adviesraad  openbaar zijn, dus in principe is iedereen welkom.    
 

8. Rondvraag 

Huishoudelijke hulp 
Bas Deelen vraagt hoe het zit met de huishoudelijke hulp. Hier is voor cliënten veel onduidelijk, 

er zijn gevallen bekend dat er ondanks een indicatie geen hulp beschikbaar was. Dit zou niet 

kunnen voorkomen volgens Brenda en zij legt uit dat voorheen geïndiceerd werd in klasse en 

nu in uren, dus eigenlijk maatwerk waar geen nieuwe indicatie voor nodig was. De ervaring 
leert dat de verstrekte informatie vanuit de gemeente naar de cliënt voor velen niet helemaal 

begrijpelijk is. Er wordt voorgesteld om hierover een eerste ongevraagd advies naar het college 

te sturen met het verzoek een klantvriendelijke brief naar alle cliënten te sturen. 
Overschot Wmogelden 

Er wordt gevraagd of dit geld geoormerkt is of dat het wordt overgeheveld naar de algemene 

middelen. Eric legt uit dat al eerder besloten werd het geld over te hevelen naar de algemene 
middelen 

 

9. Volgende vergadering 
We spreken af iedere laatste donderdag van de maand als vaste vergaderdatum aan te 

houden. 

Als vaste vergaderruimte is De Spil gekozen, omdat deze gratis is, er zijn slechts kosten voor 
koffie/thee. 

De volgende vergadering vindt plaats op: 

 

Donderdag, 28 februari 2013 van 19:30 tot 21:30 uur met een minimale uitloop!!!!!!!!!!!!!! 
Plaats: De Spil te Bleskensgraaf 

 

 
Vastgesteld: 28-02-2013 

 

 
Voorzitter:      Secretaris: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


