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Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 1 februari 2018

Aanwezig: Margreet Hoeijenbos, Magda Heijboer, Ria Verheij, Arnolda Baars, Shirly van der 
Hout, Jan Simons en Eli Vonk

Gast: Menno Keller

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting: 21:35 uur

Margreet opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Menno Keller.

1. Overleg met Menno Keller
Gememoreerd wordt aan het werkbezoek van afgelopen dinsdag aan het Sociaal Team. 
Het werkte naar beide zijden toe verhelderend en is zeker voor herhaling vatbaar.

Menno geeft de volgende toelichting.

Pand voormalig Multimate (Pand 83)
Op dit adres wordt een multifunctionele ruimte gehuurd door de Stichting 
Samen&Werken. De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van Huis van de Waard, 
Sterk@werk en GAiN Kringloopwinkel.  Ook het project “Jij bent in beeld” wordt daar 
voortgezet. Er komt dus een kringloopwinkel incl. repaircafé, Huis van de Waard, Jij bent 
in beeld, locatie Vluchtelingenwerk, lunchroom (arbeidsmatige dagbesteding) enz. 
Doel is om met name voor de doelgroep inwoners met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt en ontwikkelpotentieel, door samenwerking een voorziening te bieden waar
ze stappen op de Participatieladder kunnen maken en werkzaamheden kunnen 
verrichten. En het Huis van de Waard biedt een open inloopfunctie. Terwijl de verbouwing
voor dit doel gaande is ontstond het initiatief om ook het Sociaal Team Molenwaard West 
daar te huisvesten. Dit heeft meerwaarde gelet op de overlap van doelgroep en omdat 
het Sociaal Team ook een van de verwijzers is naar “Jij bent in beeld” en Wmo 
maatwerkbegeleiding/(arbeidsmatige) dagbesteding. Bovendien hebben de 
arbeidscoaches en schuldhulpverleningsconsulent van Avres ook zitting in het Sociaal 
Team, die ook directe raakvlakken hebben.

Behoeftepeilingen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
In gemeente Giessenlanden en Molenwaard wonen veel mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, hartstilstand, 
hersenvliesontsteking, trauma of hersentumor. In de directe omgeving zijn er weinig 
activiteiten (op het sociale aspect) voor hen. Om een goed beeld te krijgen van de 
vragen van mensen met NAH en hun omgeving, organiseert de gemeente samen met 
Lies Bonsang van Stichting Hersenletsel en MEE Plus twee bijeenkomsten waar mensen 
met NAH, mantelzorgers en professionals kunnen vertellen wat ze graag zouden willen.
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Andere getroffenen of hun familieleden ontmoeten? Behoefte aan kennis over NAH? Of 
misschien meer geschikte dagbesteding, mogelijkheden om te werken of vervangende 
zorg. De beide bijeenkomsten vormen de basis van de plannen voor de komende jaren.

Dementievriendelijke gemeente
De werkgroep kwetsbare ouderen is druk bezig met de uitwerkingen van de 
dementievriendelijke gemeente. Scholing, verbeteren informatievoorziening zijn hier 2 
voorbeelden van. In Arkel wordt in samenspraak met een huisartsenpraktijk een 
behoeftepeiling uitgevoerd. De 2 plannen van aanpak van gemeente Molenwaard en 
Giessenlanden zijn samengevoegd tot 1 gezamenlijk plan van aanpak. Deze zijn in de 
bijlage meegestuurd, goed om hier volgende keer, indien gewenst, nader op in te gaan. 

Ggz doelgroep 
Uit evaluatie sociaal team blijkt dat specifieke kennis rondom de ggz problematiek in het 
sociaal team verbeterd kan worden, evenals de ketensamenwerking rondom deze 
doelgroep. Project is in januari gestart om de ggz doelgroep beter in beeld te krijgen en 
afstemming in de keten te verbeteren.

Margreet bedankt Menno voor zijn aanwezigheid en bijdrage, waarna hij de vergadering 
verlaat.

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Er zijn geen uitgaande 
stukken.

3. Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4. Benoeming nieuw lid
Unaniem wordt besloten de heer Eli Vonk voor te dragen bij het college van 
burgemeester en wethouders als nieuw lid van de Wmo-adviesraad.
Ada zal vragen om een benoemingsbesluit, als ook een officieel ontslagbesluit voor zowel 
Elly als Marlous.

5. Vaststellen verslag van 14 december 2017
Op een enkele kleine taalkundige correctie na wordt het verslag vastgesteld.

6. Bespreking uitgebrachte adviezen en reactie daarop door college
Er zijn geen reacties ontvangen.

7. Bespreking Wmo en verhuisplicht
Dit agendapunt blijft staan voor de volgende vergadering.

8. Bespreking Sociale Toegang
Dit agendapunt is afgelopen dinsdag tijdens het overleg met het Sociaal Team voldoende 
besproken.

9. Bespreking Jaarplan 2018
Magda zal een aanzet maken tot up-dating Jaarplan 2017.

10. Advies aan gemeenten omtrent nieuwe adviesraad Molenlanden
Het ‘praatstuk’ wordt doorgenomen en hier en daar volgen wat tekstuele aanpassingen. 
Jan zal het stuk aanpassen en doorsturen naar het platform Giessenlanden.

11. Samenstelling nieuwe adviesraad Molenlanden
De nieuwe adviesraad zal bestaan uit maximaal 13 en minimaal 7 leden en een 
onafhankelijke voorzitter.
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Vanuit het Molenwaardse zegt alleen Arnolda geen interesse te hebben voor het 
lidmaatschap; zij blijft liever lid van het platform Liesveld. Ook Jan deelt mee zich niet 
meer herkiesbaar te zullen stellen als zijn periode afloopt.

12. Bespreking Welzijnsstichting
Planning is eind april vorming nieuwe welzijnsstichting, die ondersteunend is aan de 
huidige welzijnsstichtingen. 2 vrijwilligerscoördinatoren komen in dienst van de Stichting.
Bijeenkomst met de besturen geweest, discussiedocument wordt aangescherpt en 
aangepast. Laatste versie zal onze kant opkomen. 

13. Actuele rapportages

Platform Nieuw-Lekkerland
Nog datum overleg vaststellen.

Platform Liesveld
Nog datum overleg 3vaststellen.

Bouwcommissie
Het rapport van ‘t Waellant is besproken met de gemeente en nagenoeg alle 
aanbevelingen worden overgenomen.

Communicatie
Voor het communicatie-overleg is als overlegdatum afgesproken: donderdag 22 februari 
om 15:00 uur in overlegruimte 2.11 in het gmeentehuis te Bleskensgraaf.

10. Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen
Shirly blijft de eerste vertegenwoordiger en Margreet zal als achtervang fungeren.

11. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 22 maart 2018.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:35 uur na een ieder 
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 22 maart 2018
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