
     Secretariaat: Ria Verheij (inhoudelijk)
T: (0184) 66 26 67
M: 06 51 74 64 99
E: cverheij1959c@kpnmail.nl
Ada den Ouden (uitvoerend)
M: 06 23 25 42 90
E: ada.denouden@gemeentemolenwaard.nl

Wmo adviesraad Molenwaard

Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 2 april 2015

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

Gasten: Klarieke Ambachtsheer en Sebastiaan Neuman
Afwezig: Eerd Aartsma

Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 21.30 uur

1.Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Mededelingen:
Elly en Magda zullen samen volgende week een gesprek hebben met de eventuele nieuwe
voorzitter.

Ingekomen stukken:
150402-01a Folder VWS “Welke hulp heeft uw kind nodig?”; v.k.a.
150402-01b Meldpunt Wmo / Jeugdhulp Zorgbelang Z-H 

. Meenemen naar de gemeente
150402-01c Memo AV Vertrouwenspersoon
150402-01d Notitie Vertrouwenspersoon 2015 in de regio AV

. Uitgangspunt dat geen officiële klacht komt; 1 of 2 jaar?
150402-01e Verslag bijeenkomst Begeleiding Groep en Vervoer met bijbehorend 

kaartmateriaal: v.k.a.
150402-01f Brief van Syndion inzake medezeggenschap: v.k.a.
150402-01g Respijtzorg Maison Patrick incl. mail: v.k.a.
150402-01h Toegangwijzer Molenwaard: v.k.a.
150402-01i Folder Sociaal Team Molenwaard

. Zit discrepantie in t.o.v. toegangwijzer; bespreken in cie. 
Communicatie

150402-01j Verslag Klankbordgroep Wmo d.d. 17 februari 2015: v.k.a.
150402-01k AV Zorggroep nieuwsbrief locatie Graafzicht: v.k.a.

Uitnodigingen:
150402-01l Bijeenkomst adviesorganen regio AV d.d. 9 april 2015

. Shirly en Arnolda zullen de bijeenkomst bijwonen
150402-01m Thema-avond ‘Sociaal Netwerk’ d.d. 21 april 2015

. Jan woont avond bij met lid platform Graafstroom, Wijnie zal lid vragen
150402-01n Startbijeenkomst klankbordroep Wmo LVB regio AV d.d. 5 juni 2015

2. Vaststellen agenda
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Presentatie Sociaal Team

Klarieke geeft een korte toelichting op het reilen en zeilen van het Sociaal Team (ST) ge-
durende het eerste kwartaal. 
In 2 teams zijn in totaal 9 jeugdprofessionals werkzaam. Bij gezinsproblematiek wordt er 
1 regisseur ingezet voor het kind en 1 voor de ouders. Beide regisseurs uit het ST, 
waarvan 1 als hoofdregisseur. Tot heden zijn 95 jeugdaanvragen in behandeling. 
Het Sociaal Team is de eerste schil. Indien nodig kunnen andere professionals erbij 
gevraagd worden uit de buitenschil.

Klarieke en Sebastiaan verlaten na dit punt de vergadering.

4. Vaststellen verslag 12 februari 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Bespreken Jaarplan 2015

Jan acht het een helder stuk waaraan hij weinig heeft toe te voegen.
Cees informeert of de adviesraad wel een taak heeft op het gebied van sport, hetgeen 
bevestigend wordt beantwoord. Voorgesteld wordt een plan met taakverdeling op te 
stellen, waarin handvatten worden aangereikt voor de platformleden. Magda en Marlous 
zullen zich hierover buigen. Uiterlijk dinsdag zal Jan zijn gegevens doormailen naar 
Magda.

6. Bespreken klachten indicering huishoudelijke hulp
Klachten moeten worden doorgespeeld naar de adviesraad.

In verband met afspraken elders verlaat Jan na dit punt de vergadering.

7. Voortgang advisering
In regionaal verband is advies uitgebracht over de vertrouwenspersoon.

8. Communicatie
Gesproken is over een inlegvel in de folder c.q. een gezamenlijke informatiemap. 
Cliënten kunnen eventueel bellen voor een gesprek. In de folder en op de website zal de 
volgende vermelding worden gedaan:
. voor Nieuw-Lekkerland = Jan Simons
. voor Graafstroom = Wijnie Stuurman
. voor Liesveld = Arnolda Baars en Shirly van der Hout

9. Evaluatie gezamenlijke bijeenkomst platforms
In verband met de afwezigheid van Jan wordt de evaluatie van de gezamenlijke 
bijeenkomst met de platforms op 23 februari jl. in ’t Waellant te Nieuw-Lekkerland 
doorgeschoven naar de volgende vergadering.

10. Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.
Platform Graafstroom:
Vergadering vindt volgende week plaats.

Platform Liesveld:
Vergadering is uitgesteld.

Platform Nieuw-Lekkerland:
Jan is niet meer aanwezig om verslag te doen.

Bouwcommissie:
Onlangs is een inspectie uitgevoerd in de Vijf Lelies te Streefkerk. Het invalidentoilet is 
niet deugdelijk en ook op de branduitgangen waren aanmerkingen.
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Regionale klankbordgroep:
Elly en Ria hebben vandaag een bijeenkomst bijgewoond in Leerdam. Over de vertrou-
wenspersoon vinden nog 1 of 2 bijeenkomsten plaats.
Ook het mantelzorgcompliment en de mantelzorgondersteuning zijn aan de orde ge-
weest.

Ria meldt nog een klacht te hebben ontvangen over het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. 
Dit moet worden doorgespeeld naar de adviesraad van Gorinchem.

Gehandicapten Informatie Project Scholen:
Slechts 4 mensen hebben zich aangemeld. Platformleden vragen voor GIPS.

11. Terugkoppeling vanuit werkgroepen projectorganisatie
Geen bijzonderheden.

12. Rondvraag
Shirly deelt mee graag lid van de adviesraad te willen worden. Met de woorden ‘Wij willen
je graag als raadslid hebben’ wordt Shirly unaniem welkom geheten.
Aan Eerd zal worden gevraagd de benoeming in orde te maken.

Op verzoek van Elly zal het planningsoverzicht 2015 voor de volgende vergadering 
worden geagendeerd.

Wijnie deelt mee de volgende vergadering niet aanwezig te zullen zijn in verband met 
vakantie.

Afgesproken wordt wethouder Piet Vat voor de volgende vergadering te zullen uitnodigen.

Ada deelt mee de komende tijd door familieomstandigheden zeer beperkt beschikbaar te 
zullen zijn.

13. 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: 18 juni 2015
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