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Vergadering 23 mei 2013 

Naam             Aanwezig     Afwezig 

Mevr.  Rinske Krale  voorzitter     X 

Mevr. Stineke Borstlap  secretaris     X 

Dhr. Cees v.d. Linde  penningmeester     X 

Mevr. Ria Verheij  lid             X 

Mevr. Elly v/d Leer  lid                       X 

Dhr. Bas Deelen   lid        X 

Dhr. Jan Simons   lid      X 

Mevr. Willie Groenemeijer  lid       X 

Mevr. Wijnie Stuurman  lid      X 

Mevr. PetraTromp  lid      X 

Mevr. Magda Heijboer  lid      X 

Mevr. Brenda Kooijman  Vakspecialist gemeente Molenwaard  X 

    

 

1. Opening en mededelingen 

- De voorzitter, Rinske Krale opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van vanavond, Inge 

van Dommelen, adviseur Aandacht voor iedereen en wethouder Piet Vat. 

 

- Inge van Dommelen  legt ons uit wat haar functie is, nl. het toerusten van Wmo-raden met het oog op de decentralisatie 

AWBZ naar de Wmo. Er moet gewerkt worden aan sterke Wmo-raden die ook verder kijken dan de eigen 

gemeentegrenzen. Gezamenlijk kennis delen is een belangrijke factor bij regionale samenwerking. Het programma 

Aandacht voor iederéén is bedoeld om lokale Wmo raden ondersteuning te bieden. Het is geen permanente 

ondersteuning, maar hun adviseurs kunnen uitgebreid  worden bevraagd en kunnen worden uitgenodigd om een 

presentatie te geven. Ook veel info kan worden gevonden op bijv. de website van de VCP en op www.invoeringwmo.nl.  

- Zij geeft toelichting op de ontwikkelingen rondom de eventuele vorming van een regionaal Wmo-platform.  

 

- Afwezig met kennisgeving Bas Deelen.  

 

2 Vaststellen agenda 

- punt 7, communicatieplan ter instemming 

- agendapunten 10 en 11 worden vernummerd tot 11 en 12. Er wordt een nieuw agendapunt ingevoegd: Besluit Wmo-

adviesraad.  

 

3. Verslag vorige vergadering 25 april 2013  

- Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en deze en voorgaande verslagen worden getekend naar Brenda Kooijman 

gestuurd. 

 

4 In- en uitgaande post 

- Het doorsturen van mailtjes en/of post naar iedereen zal onder de loep worden genomen door de secretaris en haar 

ondersteuners. 

 

5 Mededelingen 

- algemeen Brenda Kooijman informeerde  ons per mail over de uitbreiding van het verslavingszorgproject. 

- platform Liesveld,  geeft aan volgende week te vergaderen 

- platform Nieuw Lekkerland, is betrokken bij hartslag nu/burgerinitiatief. Er gaat een afvaardiging naar kernoverleg 

prestatieveld 1 

- platform Graafstroom, de adressenlijst met e mailadressen is nog niet helemaal compleet/actueel,  Willie Groenemeijer 

heeft een email gestuurd naar Christina de Gier, aspirant platformlid, en heeft nog geen reactie ontvangen. Volgende 

vergadering van het platform op 20 juni a.s. 

 

6 Stand van zaken ( actie vakspecialist) 

Piet Vat  en Brenda Kooijman informeren ons over:  

- Decentralisatie jeugdzorg: verdeling/bevoegdheid lokaal/regionaal en ZHZ.  

- Uitstel Participatiewet  tot 2015  

- Zorgen voor een nieuwe regeling nu door verhoging van het minimumloon lokale werkvoorziening straks te duur kan 

zijn.  

- Voorlichting vrijwilligers Graafzicht. 

 

De Wmo-loketmedewerkers willen met ons kennismaken.  

 

Gevraagd wordt of het mogelijk is de raadsagenda door gestuurd te krijgen  door wethouder of griffie. Dat is niet mogelijk. 

Afgesproken wordt zelf de gemeentelijke website te controleren. 
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7 Structuurplan Wmo-adviesraad ( actie Cees v.d. Linde)   

- Alle Projecten worden door Cees v.d. Linde per A4 uitgewerkt en hij stuurt ze dan door naar de secretaris, die  zorg 

draagt voor verspreiding onder de leden. 

 

- Ingestemd wordt met het Communicatie plan  Er wordt   een werkgroep ingesteld (Stineke Borstlap, Magda Heijboer, 

Willie Groenemeijer , Petra Tromp en Cees vd Linde voor ICT),  eerste vergadering maandag 3 juni.    

 

-  Secretariaat, Magda Heijboer en Willie Groenemeijer blijven voorlopig het secretariaat ondersteunen.  

 

8 Bouwcommissie ( actie Jan Simons)  
- Jan Simons heeft J. Brand uit Nieuw-Lekkerland bereid gevonden zitting te nemen in de bouwcommissie. Daarmee is de 

commissie compleet. Magda Heijboer roept deze bij elkaar voor een eerste sessie. 

 

9 Regionaal platform AV (actie  Jan Simons )  

- Jan Simons stuurt een ieder het meest recente voorstel regionaal platform AV. De leden  reageren hier binnen een week 

op. Jan Simons maakt vervolgens een voorstel waarna in de volgende vergadering definitieve besluitvorming volgt..  

 

10 Besluit WMO Adviesraad    
- Magda Heijboer kijkt e.e.a. nog na en geeft haar reactie binnen een  week door aan Brenda Kooijman.  

 

- Cees v.d. Linde heeft nog niet alle rekeningnummers van de platforms graag zsm doorsturen naar hem. 

 

11 Rondvraag,  

- Willie Groenemeijer merkt op dat we nog steeds geen aanstelling door de gemeente hebben ontvangen en dat de officiële 

aanstelling een goed PR- moment zou kunnen zijn, waarop Brenda Kooijman reageert dat de definitieve aanstellingsbrief 

precies het zelfde zullen zijn als de ons eerder gestuurde concept aanstellingsbrief en vraagt of wij  vinden dat er alsnog 

een definitieve versie moet worden verstuurd. 

 

12 Sluiting 

 

 

 

 

 

 

Vast gesteld: 27-06-2013 

 

 

Voorzitter:     Secretaris: 
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