
     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 11 januari 2016
Aanwezig: Magda Heijboer, Elly van der Leer, Arnolda Baars, Jan Simons, Marlous Beijer, 

Shirly van der Hout en Margreet Hoeijenbos

Gast: Bali Herlaar 

Afwezig: Cees van der Linde, Wijnie Stuurman, Ria Verheij en Eerd Aartsma

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting: 21:00 uur

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom. Deze tussentijdse vergadering is 
met name bedoeld om te brainstormen en afspraken te maken over de advisering op het 
gebied van Jeugdbeleid en Gezondheidsbeleid.

Mededelingen:
Margreet krijgt gelegenheid zich nader voor te stellen. Als geboren Nieuw-Lekkerlandse is
ze nu inwoner van Bleskensgraaf. Bestuurlijke ervaring: voorzitter van de Landelijke 
Verloskundigen Vereniging en kerkenraadslid. Verder is zij persoonlijk begeleider van 
iemand met een Pgb en vrijwilliger in het Vluchtelingenwerk. ‘Zorg en mensen zijn haar 
ding’, aldus Margreet.

Ingekomen stukken:
Jan en Shirly zullen namens de Wmo-adviesraad de uitnodiging van het Huis van de 
Waard in Nieuw-Lekkerland op 15 januari aannemen.

2. Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd punt 5a: Vaststelling vergaderschema 2016.

3. Jeugd, verordening, beleids- en vervoersregels
Op 9 februari vindt de besluitvorming plaats door de gemeenteraad.
Eerste conclusie: een mooi geschreven stuk, waarmee je alle kanten op kunt.

Marlous en Margreet zullen zich samen buigen over de advisering met inbreng van Bali 
op het gebied van de vervoersvoorzieningen.
Advies aanleveren bij Ada, die voor de doorzending naar het college zal zorgdragen.

4. Lokaal Gezondheidsbeleid 2016-2019
Magda en Elly zullen zich samen buigen over de advisering.
Advies aanleveren bij Ada, die voor de doorzending naar het college zal zorgdragen.
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5. Bijeenkomst met platforms
Als datum wordt gekozen maandag 21 maart a.s.
Ada zal de Waardzaal in ‘de Spil’ reserveren. Jan zal de organisatie op zich nemen.
De namen voor de genodigden zijn bij Ria bekend.
Onderwerp: Sociaal Team (Marloes Firet van MEE op het gebied van jeugd en Annet 
Grootendorst als wijkverpleegkundige over preventieve ouderenzorg).

5a. Vaststellen vergaderschema 2016
Jan is verhinderd op 4 februari
Margreet is verhinderd op 30 juni en 20 oktober
Shirly is verhinderd op 20 oktober

Ada maakt een nieuw schema, waarbij 20 oktober wordt gewijzigd in 27 oktober.

6. Rondvraag
Elly merkt op dat zij dit jaar aftredend is. Toegezegd wordt het schema van aftreden voor
de volgende vergadering te agenderen.

Shirly stelt dat behoefte bestaat aan een autistisch café voor jongeren van Yulius. 
Magda zegt toe dit mee te zullen nemen in het overleg met Eerd.

Margreet wordt desgevraagd geïnformeerd over de locaties én de bedoeling van de 
Huizen van de Waard.

Marlous informeert of er nog regelmatig overleg plaatsvindt met de wethouder. 
Geantwoord wordt hierin inderdaad de klad is gekomen. Afgesproken wordt de 
wethouder uit te nodigen voor het overleg op 24 maart. Ada zal dit in zijn agenda 
opnemen.

7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Magda de vergadering om 21:05 uur na een ieder 
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 24 maart 2016
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