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1.Opening en mededelingen
Elly opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.

2. Bespreking Periodiek plan Wmo regio AV 2015-2018
Voor gevallen waarbij personen tussen de wal en het schip dreigen te raken moet een 
knelpuntenpotje gecreëerd worden zodat een snelle oplossing geboden kan worden. Een 
duidelijk mandaat hiervoor regelen.
Het knelpuntenpotje is opgenomen in zowel het regionale als het lokale plan.

Visie, pagina 18
In de visie een verwijzing opnemen naar het al eerder uitgebrachte advies.

Pagina 23, 2  e   alinea  
Respijtzorg blijft ernstig onderbelicht alsook waar je terecht kunt. Respijtzorg is meer dan 
tijdelijke opvang elders. Duidelijk omschrijven waaraan behoefte is en waar dit gehaald 
kan worden.
Dit blijft een aandachtspunt; niet alleen bij cliëntondersteuning maar ook bij 
mantelzorgondersteuning.
Uitwerking in praktijkplan.

Pagina 25
Zorgvrijwilligers: - Hoeveel hebben we er dan?

- Wie zijn dit?
- Wat is de definitie?
- Wat zijn de grenzen?
- Hoe wil men bereiken dat vrijwilligers zich meebewegen met de 

ontwikkelingen?

Vrijwilligers worden ondersteund door de vrijwilligerscoördinatoren. Blijft de vraag wat is 
een zorgvrijwilliger? Dit moet goed gedefinieerd worden en er mag absoluut geen 
overname zijn van taken van professionals. Zie ook de rondvraag.

Vraag: Wie controleert de op- en afschaling van de professionele hulp?

Pagina 30, Sociaal team
Desgevraagd wordt meegedeeld dat de bemensing van het sociaal kernteam ambtelijk 
nog in behandeling is.
Bezorgdheid wordt uitgesproken over de onderlinge concurrentie en competitie van de 
verschillende zorgkantoren.
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In de gemeente Gorinchem draait een pilot; in de praktijk blijkt dat dit op de werkvloer 
niet speelt.

Het Wmo-loket is de eerste ingang voor het sociaal kernteam. 
In het sociaal team komen een zorgnetwerk, een signaleringsnetwerk en een sociaal 
netwerk samen. 
Een gelijke werkwijze voor intake en zorgplan etc. van de diverse organisaties en 
instellingen zou ideaal zijn, maar waarschijnlijk een wens blijven.

Elly vraagt hoe wordt omgegaan met de privacyregels.

Pagina 33, 2  e   alinea  
De lijst met cliëntprofielen is onvolledig.
Moet je een dergelijk lijstje wel maken?
Hoort palliatief terminale zorg wel onder Wmo?

Pagina 34, Huishoudelijke Hulp
Wat wordt het onderscheidend criterium?
Kan huishoudelijke hulp ook worden gezien als mantelzorgondersteuning?
Het niet toekenning van hulp vergroot het risico van vervuiling, wat weer tot sociale 
uitsluiting en isolement kan leiden.
Huishoudelijke hulp moet als een betaalbare voorzieningen beschikbaar blijven. Dit zelfde 
geldt voor de MolenHopper.
Niet de inkomensgrens moet hierbij bepalend zijn, maar de hoogte van de 
zorgkostenstapeling. Niet ‘wat komt er binnen’ maar ‘wat houd je over’ is van belang.

Willie stelt voor een motie hierover voor te leggen aan de gemeenteraad.

Pagina 34, Vervoer
Geconstateerd wordt dat het gereduceerde tarief slechts voor een kleine groep gaat 
gelden. Wie vallen er onder de financiële maatwerkvoorziening. Hoe denkt men dat vorm 
te geven, mede gelet op de komende kostenstapeling?
De MolenHopper moet als een betaalbare voorzieningen beschikbaar blijven. Dit zelfde 
geldt voor de huishoudelijke hulp.

Pagina 37, laatste alinea
De gemeente moet voor de PGB-benutting de maximale grenzen opzoeken en bij de 
uitvoering hiervan de Wmo-adviesraad betrekken.
PGB door cliënt samen met mantelzorger verder uitwerken.
PGB en Alfacheque matchen niet.

Pagina 39, Eigen bijdrage
Eigen bijdrage mede afhankelijk van een deel van het vermogen. Verwezen wordt naar 
de uitspraak van de Raad voor de Rechtspraak met betrekking tot een onverkoopbaar 
huis.
Wat wordt verstaan onder ‘vermogen’: “stenen vermogen” of “inkomen uit vermogen”?
Wat valt onder een algemene maatregel en wat onder maatwerkvoorziening bij eigen 
bijdrage?
Een doorrekening vragen bij cumulatie van eigen bijdragen.

Pagina 40, Wat willen we bereiken?
Over de financiële compensatie is nog geen uitspraak welke keuze wordt gedaan. Dit 
wordt in AV-verband besloten.

Pagina 43, Kwaliteit
Welke criteria gelden hiervoor? Wordt ook rekening gehouden met persoonlijke voorkeur 
van de cliënt?
Kwaliteitseis opnemen in met cliënt op te stellen zorgplan. Deze eis stellen aan 
zorgverlener.
Maatwerk is subjectief, moet te allen tijde goed onderbouwd zijn en worden opgesteld 
met de cliënt.
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Pagina 52, Communicatie49
Een masterplan opstellen en hiervoor veel aandacht vragen.

3. Bespreking Beleidsplan Jeugdhulp
De door Marlous gestelde vragen opnemen in het advies.

4. Bespreking Participatiewet
Desgevraagd antwoordt Jan Peter dat de inwoners uit Molenwaard die nog werkzaam zijn 
bij Drechtwerk onder de overgangsregeling vallen nu Molenwaard is aangesloten bij de 
Avelingen-groep. In principe verandert er voor hen niets. De bedoeling is wel dat mensen 
zo dicht mogelijk bij de eigen woonplaats te werk worden gesteld.
De Avelingen-groep is bezig met een dependance in Molenwaard.

In regionaal AV-verband moet nog duidelijkheid komen over de werkbedrijven, waarin 
werknemers, werkgevers en de gemeenten participeren.

Onderdeel van het participatieplan zou het leerwerktraject en stageplaatsen moeten zijn. 
Contacten met scholen en een onderwijsparagraaf worden in het plan gemist.

In de loonkostensubsidie moet ook aandacht worden geschonken aan een stukje risico 
voor verzuimkosten etc.

De diverse stappen op de participatieladder blijven onderbelicht.
Een doelgroepanalyse wordt gemist.

5. Bespreking invulling bijeenkomst 30 januari 2014
In de bijeenkomst over mantelzorg vooral insteken op respijtzorg en niet terugvallen op 
behoeftevraag etc.

6. Rondvraag
Voorgesteld wordt de vrijwilligerscoördinatoren uit te nodigen voor een toelichting op de 
werkzaamheden van de zorgvrijwilligers.

Jan Peter zegt toe de regiovisie over geweld in afhankelijkheidssituaties te zullen 
toemailen.

Jan Peter deelt mee dat in samenwerking met de AV Zorggroep een buurtsportcoach 
wordt aangesteld onder het motto “Molenwaard Actief”.

7. Mededelingen en sluiting
Elly verwoordt de zienswijze van de sollicitatiecommissie over de ontstane situatie in het 
bestuur. Unaniem wordt overeengekomen en komende maanden te focussen op eigen 
scholing en daarna de vacatures weer open te stellen. 
Elly blijft voorlopig waarnemend voorzitter.

Uitwerking jeugdplan door Marlous
Uitwerking participatiewet door Ria
Uitwerking periodiek plan door Elly en Willie

Verslag: Ada den Ouden

Vastgesteld: 6 maart 2014
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