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Wmo adviesraad Molenwaard

Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 18 september 2014

Aanwezig: Elly van der Leer, Ria Verheij, Wijnie Stuurman, Marlous Beijer, Jan Simons, Cees 
van der Linde, Arnolda Baars en Jan-Peter van Zoelen

Afwezig: Magda Heijboer

Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 21.45 uur

1.Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Elly opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Arnolda Baars, di als 
kandidaat-raadslid enkele vergaderingen zal bijwonen.

Er is een uitnodiging ontvangen van de Kim Putters-lezing op 6 december a.s. te 
Nieuwpoort. Ada zal zorgen voor nog enkele uitnodigingen.

Jan-Peter deelt mee dat op het gebied van de jeugdzorg (beschermd wonen en 
crisisopvang) voor 2015 geldt dat de huidige gang van zaken wordt gecontinueerd.
In 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt met een toevoeging gewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen verslag 26 juni 2014
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van enkele correcties, te weten:
Pagina 2 – agendapunt 5: naam van Magda schrappen.
Pagina 2 - agendapunt 8: …. Burgemeesters wijzigen in Zip-bestuur. 

Naar aanleiding van het gestelde op pagina 1, 3e alinea, deelt Jan mee dat de informatie 
van de inwoonster rechtstreeks naar de wethouders is gegaan.

Jan-Peter deelt mee dat de drukproef voor de Wmo-krant onder embargo wordt 
toegemaild.

4. Voortgang advisering

Reactie op verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Jan constateert dat diverse op- en aanmerkingen in de tekst worden gemist.
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Reactie op BRTA Jeugdhulp en Verordening Jeugdhulp

De verordening Jeugdhulp is 10 september regionaal besproken.
Marlous constateert met angst dat de gemeenteraadsleden teveel op de stoel van de 
professionals gaan zitten. De taak van de gemeenteraad is uitsluitend het stellen van 
kaders.

Geconstateerd wordt dat de communicatie nu eindelijk goed wordt opgepakt.

5. Communicatie
De folder wordt met enkele kleine aanpassingen goedgekeurd.

Magda zal nog een gesprek hebben met Jacky Goossens (communicatiemedewerker tot 1 
januari 2015).
Er wordt een planning opgesteld tot 1 januari. De Wmo-adviesraad is geen deelnemer 
aan de communicatiegroep, maar zal wel optreden als sparringpartner.
De regio faciliteert en levert bouwstenen aan. De gemeente blijft verantwoordelijk voor 
de eigen communicatie.

Jan-Peter deelt mee dat de gemeente denkt over het instellen van een helpdesk, eind 
oktober-begin november.

6. Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.

Liesveld
De van het platform afkomstige brief over de eigen bijdrage omzetten in een reactie van 
de Wmo-adviesraad en doorsturen naar de regionale klankbordgroep en de lokale 
werkgroep.

Graafstroom
Vorige week is officieel afscheid genomen van Willie Groenemeijer. Het voorzitterschap 
van het platform wordt bij toerbeurt waargenomen door de overige leen.

Nieuw-Lekkerland
Met betrekking tot het Gips-project deelt Jan mee in Nieuw-Lekkerland enkele mensen 
gevonden te hebben (Bas Deelen, Jan Verheul, mevr. Nonhof en natuurlijk ook Jan zelf). 
In Molenaarsgraaf is John Ros op dit gebied al actief.

Bouwcommissie
Vertegenwoordiging niet aanwezig i.v.m. vakantie.
Meenemen in procedure: omgevingsvergunning en openbare gebouwen.

Jan deelt mee een mail te hebben ontvangen van Rafel Oskam van de Rabobank.

Werkgroep Communicatie
Zie agendapunt 5.

Regio
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een delegatie van 3 personen van het Zip. Er 
bestaat een zekere verontrusting over de sneltreinvaart waarmee alles gaat, en de 
geringe response daarop terug.
Er bestaat overigens wel waardering voor het werk van de Wmo-adviesraden. 
Verbeterpunten aangeven!

De vraag wordt gesteld welke eisen aan de klankbordgroep-leden wordt gesteld.

Tevens rijst de vraag of het wel reëel is dat de vertrouwenspersoon c.q. ombudsman een 
vrijwilliger is.
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7. Terugkoppeling vanuit werkgroepen projectorganisatie

Sociaal Team - Wijnie
Het actieplan projectcontact is bijgesteld.

Jeugd  -  Marlous
Nog van geen enkele activiteit gehoord.

Jan-Peter deelt mee dat het vooral gaat om het versterken van de lokale 
basisvoorzieningen.

Mantelzorg – Jan
De dag van de mantelzorg 2014 is ingekleurd. 
Gesproken is over respijtzorg en een actielijst.

Wijnie informeert nu het aantal vergaderingen en bijeenkomsten zo drastisch toeneemt 
of een kilometervergoeding niet op zijn plaats zou zijn.
Toegezegd wordt dit voor de volgende vergadering te zullen agenderen.

8. Cliëntenraadpleging Zorg naar gemeenten
Voor kennisgeving aangenomen.

9. Rondvraag
Marlous informeert hoe het staat het de tablets waarover ooit is gesproken, eventueel in 
bruikleen van de gemeente.

Cees verzoekt het agenderen van de beveiliging van informatiesystemen en daaraan 
gekoppeld de privacy-bescherming.
Mogelijk kan voor een presentatie daarover Jan Meijssen van de gemeente worden 
benaderd.

Arnolda zegt bewondering te hebben voor het enthousiasme wat door de leden wordt 
uitgestraald.

Elly zoekt nog bemensing voor de vrijwilligersmarkten:
- 26 september Dorpshuis Ottoland: Wijnie en Jan
- 27 september Hof van Ammers: Ria en Elly
- 3 oktober Waellandt: Jan

Ada verzoekt een andere verslaglegger voor de vergadering op 30 oktober i.v.m. de 90e 

verjaardag van haar moeder. Ria zegt voor de verslaglegging te zullen zorgdragen.

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21:45 uur na een 
ieder bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 30 oktober 2014
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