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Wmo adviesraad Molenwaard

Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 2 juni 2016

Aanwezig: Magda Heijboer, Elly van der Leer, Ria Verheij, Margreet Hoeijenbos, Jan Simons 
en Wijnie Stuurman

Afwezig: Cees van der Linde, Shirly van der Hout, Marlous Beijer en Arnolda Baars.

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting: 21:20 uur

1.Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

2. Vaststellen agenda
Gelet op het aantal afwezigen wordt besloten de evaluatie van het Jaarplan 2015 en het 
opstellen van het Jaarplan 2016 door te schuiven naar de vergadering van 30 juni a.s.

3. Vaststellen verslag van 24 maart 2016
Met inachtneming van 2 taalkundige correcties wordt het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van de evaluatie Welzijnsstructuur Molenwaard melden Jan en Ria dat 
een bijeenkomst heeft plaatsgevonden met 3 welzijnsinstellingen. Men loopt achter op 
het tijdschema. Nadere informatie en vervolg volgt nog.

Naar aanleiding van vraag en antwoord 11 (afwijzingen traplift) wordt medegedeeld dat 
deze week door de wethouder een goed gesprek heeft plaatsgevonden met de 
betreffende cliënte. 

4. Evaluatie Jaarplan 2015
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 30 juni a.s.

5. Opstellen Jaarplan 2016
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 30 juni a.s.

6. Discussiepunten n.a.v. de recent ontvangen stukken en gegevens van de 
gemeente Molenwaard
De discussiepunten zullen schriftelijk onder de aandacht van het college worden 
gebracht. De schriftelijke uitwerking van de verschillende onderwerpen indienen bij 
Magda, die er een complete reactie van zal maken.

De vraag voor ondersteuning van het voorstel van Zorgbelang over de inrichting van 
bushaltes zal door Ria positief worden beantwoord.

Naar aanleiding van het aantal bezwaren, meldingen en niet tot een aanvraag geleide 
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meldingen zal Magda onze bezorgdheid hierover richting het college op schrift stellen.

Met betrekking tot de uitspraak tot het terugdraaien van de rigoureuze korting op de 
huishoudelijke hulp zal Margreet informeren hoe dit verloopt in Molenwaard. Ook zal 
worden geïnformeerd hoe de cliënten de nieuwe situatie ‘een schoon en leefbaar huis’ 
ervaren.

Margreet zal tevens hierin meenemen of er voldoende opgeleid personeel beschikbaar is 
voor HO+ geïndiceerden.

De onafhankelijke cliëntondersteuning moet worden uitgebreid. Als Wmo-adviesraad 
springen wij hier nu in. 

De ondersteuning bij een WLZ-indicatie die thuis wordt afgenomen is niet duidelijk. Elly 
zal dit nader uitwerken.

7. Voortgang advisering
Naar aanleiding van de in het vorige agendapunt besproken discussiepunten zal Magda 
een reactie opstellen richting het college. Ook de reactie op de concept-verordening en 
nadere regels zal naar het college worden toegezonden.

8. Communicatie
Donderdag 9 juni vindt weer overleg plaats.

9. Actuele rapportages

Platform Liesveld
Komt eind juni bijeen.

Platform Nieuw-Lekkerland
In de vergadering van april is gesproken over het starten van een project à la 
Alblasserdam voor het verrichten van huisbezoeken bij cliënten om persoonlijk de gang 
van zaken na te gaan. Mogelijk is dit ook een optie voor de overige platforms; eerst deze 
proef afwachten.

Bouwcommissie
Komt op 6 juni weer bijeen.

Gips
Ligt een beetje stil vanwege te weinig mensen.

Regio
Jan zal informeren naar het voorzittersoverleg.

10. Terugkoppeling uit werkgroepen projectorganisatie
De vergadering van het Sociaal Domein is afgelast.

11. Rondvraag
Voor de volgende vergadering dient een of beide vertrouwenspersonen te worden 
uitgenodigd.

Ria informeert of Bali Herlaar wordt toegelaten als lid van de Wmo-adviesraad. Magda en 
Elly zullen in de verordening nagaan of dit is toegestaan.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Magda de vergadering om 21:20 uur na een ieder 
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
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Vastgesteld: 30 juni 2016
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