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Vergadering 2 april 2013 

Naam             Aanwezig     Afwezig 

Mevr.  R. Krale   voorzitter     X 

Mevr. S. Borstlap  secretaris     X 

Dhr. C. v.d. Linde  penningmeester     X 

Mevr. R. Verheij   lid               X 

Mevr. E. v/d Leer  lid                       X 

Dhr. B.W. Deelen  lid       X 

Dhr. J. Simons   lid         X 

Mevr. W. Groenemeijer   Ld       X 

Mevr. W. Stuurman  lid      X 

Mevr. P. Tromp   lid      X 

Mevr. M. Heijboer  lid      X 

Mevr. C. de Gier   aspirant lid     X 

Mevr. B. Kooijman  Vakspecialist gemeente Molenwaard  X 

    

 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Rinske Krale opent klokslag 19.30 uur de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen in het bijzonder  

wethouder Piet Vat en Kees Putters (teamleider van het KC) die vanavond aanwezig zijn om kennis te maken/van 

gedachten te wisselen met de adviesraad. Ook het aspirantlid Christina de Gier is aanwezig om kennis te maken en te 

ervaren hoe het is om lid te zijn van de adviesraad. 
 

2. Vaststellen agenda 

 

Hiermee is de vergadering akkoord, waarna de agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Verslag  vorige vergadering 28.02.13 

 

Wethouder Piet Vat reageert verbaasd op de tekst van agendapunt 1. van het verslag d.d. 28 februari. Willie 

Groenemeijer legt hem uit wat hiermee was bedoeld en noemt de woordkeuze van de notulist niet helemaal 

ladingdekkend. Zij legt uit wat zij haar opmerking heeft willen zeggen nl. jammer dat de wethouder eerder geen tijd had’  

Gevraagd wordt of het verslag van 17 januari nu definitief is vastgesteld en getekend voor het archief. De secretaris 

Stineke Borstlap zegt dat dit het geval is waarop Brenda Kooijman vraagt of zij het verslag kan krijgen voor plaatsing op 

de website van de gemeente. De secretaris zegt dit toe en meldt dat zij een eigen domein voor de Wmoadviesraad heeft 

geclaimd. Of we deze willen gebruiken bespreken we een volgende vergadering, in Liesveld is er een stagiair met 

verstand van websites en ook binnen het gemeentelijk apparaat is hiervoor wellicht hulp in te roepen wordt door Kees 

Putters voorgesteld. Magda Heijboer zal een brief opstellen voor de drie platforms om hen te informeren over het 

gesprek met wethouder Piet Vat over de brief van het platform Graafstroom( inzake het functioneren van het Wmo-loket). 

 

4. Lijst ingekomen post  

 

-Vacature cliëntenraad Regionale Sociale Dienst:  

Elly vd Leer – Ooms geeft aan dat zij hierin wel zitting wil nemen.  Brenda Kooijman stuurt de mail van de RSD 

door naar Elly zodat zij zichzelf kan aanmelden. 

5. Opvullen vacature adviesraad 

We kunnen instemmen met het voorstel van Jan Simons. De secretaris zal hem benaderen met de vraag of hij contact 

op te nemen met Jorien Siljée of er een mogelijkheid is om in de toekomst gebruik te maken van haar expertise op het 

gebied van onderwijs en jeugdzaken. 

6. Financiën 

Besloten wordt om op voorstel van de penningmeester niet over te gaan tot het oprichten van een stichting, maar op 

basis van declaratiebasis met de gemeente te gaan werken. De vergoeding voor de leden zal per kwartaal worden 

overgemaakt door hem. De secretaris,Stineke Borstlap, gaat alle rekeningnummers van de leden inventariseren en hen 

vragen hoe zij betaald willen worden( dit o.a. met het oog op een eventuele uitkering). De eerste betaling zal deze eerste 

keer voor een half jaar zijn. Cees vd Linde gaat met Jan Simons in gesprek over de  voorgestelde begroting van Jan 

Simons welke eerder door de initiatiefgroep min of meer werd aangenomen, is er een voorliggend potje voor bijv. 

Deskundigheidsbevordering, hoe is inzichtelijk te maken voor welke kosten de leden werkelijk zelf opdraaien. Is het een 

idee om te inventariseren aan welke bijeenkomsten het beslist noodzakelijk is voor de adviesraad om deel te nemen en de 



deelnemers daaraan te clusteren?is één van de voorstellen. Uit e.e.a. blijkt dat er een duidelijke structuur nodig is in de 

werkwijze van de adviesraad. Hierover willen we op de volgende vergadering op 28 april a.s. uitgebreid met elkaar van 

gedachten wisselen  

7. pilot decentralisatie AWBZ  naar Wmo   
 

Werd doorgeschoven naar de volgende vergadering 28 april a.s.  

 

 

8. Uitvoeringsprogramma De Kanteling  
 

Cees vd Linden vraagt de wethouder of er door de gemeente een tijdpad is vastgesteld. Piet Vat reageert dat  de stip wel 

is gezet, maar dat er nog veel onduidelijk is over de wet- en regelgeving, maar dat hij het van het grootste belang acht 

dat de adviesraad zich pro-actief opstelt, het is immers van belang om gezamenlijk op te trekken. De adviesraad zal zeker 

tijdig op de hoogte worden gesteld van alle zaken die er spelen, ook het uitwisselen van ervaringen wordt als belangrijk 

gezien. Er zal tevens een goede communicatie komen zowel richting elkaar als naar de gemeenschap. Ons gezamenlijk 

doel is een zo goed mogelijk functionerend integraal Wmoloket waarbij goede netwerken niet kunnen ontbreken. 

Verwacht wordt dat de casemanager een lopende zaak goed in de gaten houdt en het hele proces blijft volgen. Er zullen 

twee goedgeschoolde medewerkers worden aangenomen, waarop Willie Groenemeijer het idee oppert om daarnaast ook 

adviesraadsleden als ervaringsdeskundigen te raadplegen als een soort coaching on the job.(bij hen is voldoende 

expertise aanwezig en te gebruiken als achtervang voor de medewerkers). 

Voorzitter Rinske Krale merkt op dat op de laatste gemeenteraadsvergadering waarbij zij aanwezig was de 

Wmoverordening ter besluit aan de gemeenteraad is aangeboden, de adviesraad heeft deze verordening vooraf niet in 

kunnen zien, waarop de wethouder antwoordde dat hier ging om de geharmoniseerde verordening en de drie 

afzonderlijke verordeningen in alle drie de raden uitvoerig waren besproken en ook aangenomen. In de loop van dit jaar 

zal de gekantelde verordening van kracht worden, waarvoor de adviesraad dan ook nadrukkelijk om advies zal worden 

gevraagd. Wethouder Piet Vat heeft de vergadering als zeer plezierig ervaren. 

 

9. Regionaal platform AV 

 

Het ontvangen voorstel wordt niet acceptabel geacht en men wil dit onderwerp nog nader bestuderen.  De raad is het 

eens met onze wethouder ‘dat wat lokaal is, ook lokaal ( dicht bij de burger)moet blijven’. Dit platform moet o.i. meer 

gezien worden als een kenniswerkgroep. Rinske Krale, voorzitter, neemt hierover contact op met Jan Simons. 

 

10. Uitvoeringsprogramma mantelzorgsignalering en – ondersteuning 

 

Wordt doorgeschoven naar 28 april 

 

11. Vertegenwoordiging werkgroepen 

 

Brenda Kooiman heeft een voorlopige invulling gegeven, maar voorgesteld werd om nog even te wachten met een 

definitieve invulling in afwachting van de wensen van de afwezige leden. 

 

12. Aangepast vergaderrooster 
 

Het voorstel wordt aangenomen en vastgesteld. De secretaris zorgt dat alle leden het definitieve rooster gemaild  

krijgen. 

13. Rondvraag 
Werd omwille van de tijd niet gehouden slechts  voorzitter Rinske Krale merkt op dat op de laatste 

gemeenteraadsvergadering waarbij zij aanwezig was de Wmoverordening ter besluit aan de gemeenteraad is 

aangeboden, de adviesraad heeft deze verordening vooraf niet in kunnen zien, waarop de wethouder antwoordde dat hier 

ging om de geharmoniseerde verordening en de drie afzonderlijke verordeningen in alle drie de raden uitvoerig waren 

besproken en ook aangenomen. In de loop van dit jaar zal de gekantelde verordening van kracht worden, waarvoor de 

adviesraad dan ook nadrukkelijk om advies zal worden gevraagd.  

 

 

14. Sluiting  

De voorzitter vraagt de wethouder Piet Vat hoe hij deze vergadering heeft ervaren waarop hij antwooorde dat hij de 

vergadering als zeer plezierig en zinvol heeft gevonden. 

met een uitloop van slechts twintig minuten sluit de voorzitter de vergadering met een dank voor ieders inbreng. 

Volgende vergadering  wordt vastgesteld op 28 april 

 

Vastgesteld: 25-04-2013 
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