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Wmo adviesraad Molenwaard

Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 24 april 2014

Aanwezig: Elly van der Leer, Willie Groenemeijer, Marlous Beijer, Ria Verheij, Wijnie 
Stuurman, Magda Heijboer, Cees van der Linde en Jan-Peter van Zoelen 

Afwezig: Jan Simons 

Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 21.45 uur

1.Opening en mededelingen
Elly opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vervolgens geeft zij het woord aan 
Willie, die de aanwezigen vertelt de functie van secretaris neer te leggen, mede in 
verband met haar verhuizing naar Sliedrecht, waardoor zij zelfs helemaal afscheid neemt 
van de adviesraad.

Jan-Peter feliciteert haar met de verkoop van de woning en zegt namens de gemeente 
Molenwaard haar vertrek te betreuren.

Elly geeft, mede namens de overige leden van de raad, te kennen het jammer te vinden 
Willie als persoon te moeten missen en feliciteert zij haar met de verkoop van hun 
woning.

Op 7 mei staat een gesprek gepland over de ontstane situatie tussen Elly, Magda en 
wethouder Piet Vat. Ter voorbereiding daarop vindt a.s. maandag overleg plaats tussen 
Magda en Willie over de tijdsbesteding en de aard van de werkzaamheden.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststellen verslag 6 maart 2014
In tegenstelling tot het gestelde in het verslag was Marlous wel aanwezig.

Naar aanleiding van het verslag informeert Magda of de wethouder inmiddels van 
gedachten is gewijzigd wat betreft de tussentijdse aanpassing van de verordening.
Jan Peter zegt toe dit te zullen uitzoeken.

Van Brenda is nog geen reactie ontvangen op haar overleg met de medewerker Inkoop 
over de aanschaf van tablets in bruikleen.

De werkgroep Communicatie is nog niet bijeen geweest en een actuele rapportage is 
daarom niet voorhanden.

1



4. Evaluatie Strategiebijeenkomst 10 april 2014
Cees is van mening dat nog twee sessies met Inge nodig zijn om een en ander goed te 
kunnen doen. Wel is gebleken dat alle neuzen dezelfde kant op staan. 

De bedoeling is dat Inge een volgende casus gaat uitwerken. Willie zal hierover met Inge 
mailen.
Jan-Peter oppert een volgende casus aan de hand van de strokenplanning te kiezen.

5. Vanuit de gemeente Molenwaard
Voorlichting NPV
De werkgroep Communicatie zal hierover contact opnemen met Brenda. 
Elly stelt voor bij de presentatie ook de Wmo-adviesraad te noemen. Magda zegt toe zelf 
met de werkgroep Communicatie de speerpunten te zullen benoemen.
Elly constateert bezorgd dat mensen die nu zelf hulp nodig hebben niet weten waar ze 
aan toe zijn.
De gemeente Molenwaard houdt zich aanbevolen voor praktische tips, aldus Jan-Peter 

Stelselwijziging
De ingangsdatum van 1 januari 2015 blijft gewoon gehandhaafd.
Speerpunten zijn de samenstelling van de sociale teams en de toegankelijkheid daarvan 
voor de cliënt. De SIP-stuurgroep werkt aan allerlei uitvoeringsprogramma’s en 
controleert de diverse dwarsverbanden.

Het budget van de gemeente Molenwaard gaat terug van € 1,8 miljoen naar € 1.3 
miljoen. Vóór 1 mei vindt de transitie plaats met MEE over cliëntenondersteuning.

Jeugdwet
Marlous zegt niet direct vragen te hebben voor Jan-Peter.

6. Vanuit de regionale Klankbordgroep AWBZ/Wmo
Naar aanleiding van wat gesteggel over vertegenwoordiging en lidmaatschap wordt 
voorgesteld een referentiegroepje op te zetten over deelname als agendalid. 

Huishoudelijke hulp
Afgesproken wordt dat de tekst wordt doorgemaild naar alle Wmo-raadsleden.
Resultaatfinanciering heeft de voorkeur. In Molenwaard is het budget momenteel 
toereikend. Aandacht wordt gevraagd voor de kleine zorgaanbieders.

Handreiking Chronisch Zieken
Nadere voorstellen volgen nog.

7. Financiën
Cees constateert dat van het restantbudget voor 2013 alles boven € 1.000,-- terugvloeit 
naar de algemene middelen.

8. Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.
Liesveld
Ria deelt mee dat het platform Liesveld een nieuw lid vanuit de cliëntenraad Yulius heeft 
kunnen verwelkomen.

Door de sluiting van het logeerhuis de Parel kon worden uitgeweken naar een logeerhuis 
in Hardinxveld, echter dit wordt nu ook met sluiting bedreigd.

Graafstroom
Vorige week vond een bijeenkomst plaats met MEE.
Wijnie komt met een klacht over het Wmo-loket. Handelwijze is niet te algemeen maar 
exacte gegevens doorgeven aan Brenda van Bergen. 
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Nieuw-Lekkerland
Vertegenwoordiger niet aanwezig.

Bouwcommissie
Magda is vol lof over het reilen en zeilen. In de loop van het jaar neemt een lid afscheid 
en voorgesteld wordt voor een ad-hoc-lid te vragen of hij bereid is zich vaker in te 
zetten.
De lijntjes met de gemeente lopen goed, de contacten over het Woonleefhart in 
Nieuwpoort zijn echter wat minder. De problemen met de blindengeleidestroken in 
Molenaarsgraaf zijn opgelost. Reconstructiewerkzaamheden Nieuw-Lekkerland verlopen 
goed. 

9. Monitoring Mantelzorg
Gestelde vragen: Wie pakt wat op? en Hoe is het vervolg?
Actie: ondersteuningsplan opzetten en mantelzorgers ondervragen. Wat willen we weten? 
Wie onderzoekt? Biedt gemeente voldoende ondersteuning?
Bespreken met Brenda van Bergen.
Ria, Elly en Wijnie zullen een en ander voorbespreken.

10. Vergaderschema 2e helft 2014
Jan kan alleen de laatste donderdag van de oneven maanden.

Woensdag 21 mei 2014
Donderdag 26 juni 2014
Donderdag 24 juli 2014
Donderdag 18 september 2014
Donderdag 30 oktober 2014
Donderdag 20 november 2014
Donderdag 18 december 2014: evalueren en verdiepen

11. Actiepuntenlijst
Niet bij de stukken gevoegd.

11. Rondvraag
Marlous brengt naar voren dat voor nieuwe Wmo-raadsleden een inwerktraject moet 
worden opgezet. Zij heeft dit gemist. Willie en Marlous zullen dit samen oppakken.

Willie deelt mee dat de cliëntenavond van 23 april prima is verlopen en vraagt of Elly dit 
regionaal wil oppakken.

De Nationale Vrijwilligersdag is gepland op 6 december. In Molenwaard vindt de 
vrijwilligersdag plaats in de laatste week van september en de eerste week van oktober. 
In zowel Graafstroom als Liesveld en Nieuw-Lekkerland vindt dit plaats op een 
afzonderlijke datum.

De bijeenkomst Pgb in de Til in Giessenburg was goed bezocht en interessant. Willie zegt 
toe Jan-Peter de presentatie te zullen toezenden. Willie betreurt het dat van de zijde van 
de gemeenten zo weinig belangstelling is getoond, ondanks het tijdig doorgeven van de 
datum.

15. 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.
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Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 21 mei 2014
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