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Wmo adviesraad Molenwaard

Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 12 februari 2015

Aanwezig: Magda Heijboer, Elly van der Leer, Marlous Beijer, Wijnie Stuurman, Arnolda 
Baars, Jan Simons, Cees van der Linden, Shirly van der Hout en Eerd Aartsma

Afwezig: Ria Verheij

Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 21.30 uur

1.Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Shirly van der 
Hout, die als aspirant-lid de vergadering bijwoont om zich enigszins te oriënteren.

Mededelingen:
Magda deelt mee dat Ria i.v.m. familieomstandigheden niet aanwezig is.

Jan deelt mee een mail met de naam van een mogelijke kandidaat-voorzitter uit Langerak 
naar Ria te hebben gezonden met de vraag dit verder te behandelen. 

Shirly vertelt in het kort iets over zichzelf en haar achtergrond. 

Ingekomen stukken:
Desgevraagd wordt medegedeeld dat de toegangswijzer vooral bedoeld is voor intern 
gebruik, maar wel op de website beschikbaar zal zijn.

Marlous acht het communicatieplan weinig concreet zonder haalbare doelen etc.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen verslag 18 december 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Presentatie projectstructuur 1e halfjaar 2015
Eerd geeft een korte toelichting op de projectstructuur, zoals die in ieder geval het eerste 
halfjaar van 2015 zal werken.
De projectgroepen met daarachter de namen van de trekkers zijn:
- Evaluatie en monitoring (René Stuij)

- Participatie (Jan-Peter van Zoelen)
- Nulde lijn (Esmeralda Stokebrook)
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- Uitvoering en helpdesk (Brenda van Bergen)
- Jeugdhulp (Marije van den Bogerd)
- Sociaal Team (Klarieke Ambachtsheer)
- Opdrachtgeverschap, contractbeheer en accountmanagement (Eerd Aartsma)

- Communicatie (Jacky Goossens)
Het betreft lokale werkgroepen. Uitgangspunt blijft dat lokaal prevaleert boven regionaal.

Jan informeert of het terecht is dat een ‘zorgboer’ in geval van ziekte toch een rekening 
indient bij de cliënt. Tenminste 2 weken van tevoren moet worden doorgegeven of een 
cliënt gebruikt maakt van de voorziening of niet. In geval van ziekte is dit onmogelijk.
Eerd zegt toe deze vraag te zullen meenemen.

Eerd verlaat na dit punt de vergadering.

5. Vervolg strategie-bijeenkomsten
Prioriteit is het opstellen van een werkplan (jaarplan 2015). Elly, Magda en Marlous zullen 
zich hierover buigen.

6. Aankoop tablets
Cees maakt € 350,-- over aan alle leden, zodat zij zelf een tablet of iPad kunnen 
aanschaffen. Na 4 jaar (= zittingstermijn) wordt de tablet of iPad eigendom. Voor 
eventuele nadere informatie wordt verwezen naar Cees.

7. Rooster van aftreden
Aftredend en herkiesbaar zijn zowel Elly als Jan. Er blijkt geen hoofdelijke stemming 
nodig te zijn voor hun herbenoeming. Magda spreekt namens de overige aanwezigen 
haar dank en blijdschap uit met de woorden “Fijn, dat jullie willen blijven!”.

8. Voortgang advisering
Er is advies uitgegaan over een drietal brieven.
Doorverwijzingen door het Sociaal Team moet onderdeel uitmaken van de monitoring.

9. Communicatie
Op het gebied van communicatie vindt maandelijks overleg plaats.

10. Gezamenlijke bijeenkomst platforms
De uitnodigingen voor de bijeenkomst op 23 februari 2015 in ’t Waellant te Nieuw-
Lekkerland, aanvang 19:45 uur, zijn door Jan verzonden.

11. Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.
Platform Graafstroom:
Wijnie doet kond van een aspirant-lid, die mogelijk zelfs de vacante plaats van voorzitter 
kan vervullen.
Er zijn klachten binnengekomen over het Wmo-loket met betrekking tot huishoudelijke 
hulp via Pgb.

Platform Nieuw-Lekkerland:
Het jaarplan is besproken. Het platform gaat ter promotie zich presenteren bij diverse in-
stellingen.

Platform Liesveld:
Gesproken is over de rol van de platforms bij de monitoring en signalering. In de ge-
meente Zederik is de heer V.d. Boogaard mee geweest met een keukentafelgesprek. Dit 
zou ook een optie kunnen zijn voor de platformleden als ondersteuning van de cliënt, 
echter uitsluitend op verzoek van de cliënt.

Bouwcommissie:
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Heeft een toegankelijkheidscontrole verricht in het Arsenaal te Nieuwpoort, waar nog wat 
kleine dingen moeten worden gedaan. Magda zal hierover contact opnemen met de ge-
meentelijke gebouwenbeheerder Rick Wolterink of zijn collega Ben van der Plas.

Regionale klankbordgroep:
Wijnie deelt mee dat dinsdag 17 februari een bijeenkomst plaatsvindt met de vertrou-
wenspersoon.

Jan deelt mee 3 weken geleden een regiobijeenkomst in Gorinchem te hebben bijge-
woond.

12. Terugkoppeling vanuit werkgroepen projectorganisatie
Elly en Marlous hebben een bijeenkomst met de raadswerkgroep bijgewoond bij 
Philadelphia, waar ook de presentatie van het Sociaal Team plaatsvond. Inmiddels zijn 50 
huishoudens aangenomen als cases. Er bleek veel gedoe bij de overdracht van dossiers 
van jeugdzorg.
De volgende bijeenkomst van de raadswerkgroep is in maart-april.

13. Rondvraag
Afgesproken wordt het verslag van de vergadering eerder toe te zenden en niet te 
wachten tot de vergaderstukken van de volgende vergadering.

Elly is van mening dat ook de inzet van vrijwilligers onderdeel moet worden van de 
monitoring. Vooral wat er gebeurd als niet aan de vraag kan worden voldaan.

Desgevraagd wordt medegedeeld dat er geen folder is verschenen over de 
keukentafelgesprekken, maar dat alle cliënten hierover een brief van de gemeente 
hebben ontvangen.

Het opstellen van een sociale kaart moet worden geagendeerd voor een volgende 
vergadering.

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Magda de vergadering om 21:30 uur na een ieder 
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 2 april 2015
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