
     Wmo adviesraad Molenwaard

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

Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 27 oktober 2016

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

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

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting: 21:32 uur

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

Hoewel Margreet de vorige vergadering Elly en Magda al bedankt heeft voor de 
werkzaamheden die zij de afgelopen periode hebben gedaan, doet zij dit vanavond nog 
eens dunnetjes over met een stoffelijke blijk van waardering voor beiden.

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen, met uitzondering van de 
begroting 2017 van Avres, waarvoor uiterlijk donderdag 3 november de reacties moeten 
worden aangeleverd bij Margreet. Marlous en Margreet zullen zich hier samen over 
buigen.

Margreet deelt mee een kennismakingsgesprek te hebben gehad met Jan-Peter van 
Zoelen en Susanne Schilt. Gesproken is onder eer over het cliënt-ervaringsonderzoek en 
het verfijningsprogramma. De inkomensnorm van Molenwaard is ook opgetrokken naar 
120%. Voorgesteld wordt Jan-Peter uit te nodigen voor de volgende vergadering met 
betrekking tot de participatie van Avres.

Voorts deelt Margreet mee de bijeenkomst van het INVK te hebben bijgewoond. Het bleek
inderdaad een chique gebeuren. Alle genodigden, zo’n 15 personen, zijn voorzitter van 
adviesraden en aspirant-lid. Het lidmaatschap bedraagt € 1.100,-- per jaar. 
Conclusie: De adviesraad van Molenwaard zal zich voorlopig niet aanmelden als lid.

De uitnodiging voor de Denksessie AV-gemeenten op 1 november te Gorinchem wordt 
aangenomen door Jan. De uitnodiging voor het Platform VG Zuid-Holland Zuid op 2 
november te Sliedrecht wordt aangenomen door Wijnie.
De uitnodiging voor de training laaggeletterdheid en schuldenproblematiek op 21, 23 of 
24 november wordt aangenomen door Arnolda en Margreet.

Marlous deelt mee zwanger te zijn; de gezinsuitbreiding wordt mei 2017 verwacht. 
Margreet feliciteert Marlous namens de raad met dit blijde nieuws.
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Afgesproken wordt dat Ada de notulen van de regio direct na ontvangst zal doorsturen 
naar de leden.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen verslag van 1 september 2016
Het verslag wordt met een kleine wijziging op pagina 2, 1e alinea (Margreet moet zijn 
Magda) vastgesteld.

Naar aanleiding van het gestelde in punt 4 van het verslag (toelating nieuw bestuurslid) 
deelt Magda mee dat op basis van het reglement het betreffende lid niet kan toetreden 
als lid in verband met belangenverstrengeling als gecontracteerde partij. Wel is het haar 
toegestaan de vergaderingen als belangstellende bij te wonen.

4. Voortgang advisering
De beantwoording van de vraagstelling heeft plaatsgevonden.

5. Bespreking Verfijningsprogramma Sociaal Domein 2016-2018
Er zijn nog geen concrete wijzigingen doorgevoerd. Dit onderdeel zal regelmatig op de 
agenda worden geplaatst. 

6. Brainstormen over onze wensen voor de ombudsfunctie en de 
cliëntondersteuner
Overeengekomen wordt dat Elly en Magda zich samen zullen buigen over wat de 
verschillende werkzaamheden van de onafhankelijke ombudsfunctionaris moeten zijn.

7. Bespreken casus Mantelzorg
Noodzakelijk is dat per geval maatwerk geleverd moet worden in de geest van de 
regelgeving. Evaluatie van de Huizen van de Waard opvragen.

8. Persbericht en invulling van het onderzoek Wmo-adviesraad
De oproep in het Kontakt en op facebook moet worden aangepast.

9. Communicatie
Omdat Marije ziek was, heeft geen overleg plaatsgevonden.

10. Actuele rapportages

Platform Liesveld en Nieuw-Lekkerland
Geen nieuws te melden vanuit de platforms.

Bouwcommissie
Er is weer een nieuwe gemeentelijk gebouwenbeheerder benoemd. 

Gips
Voorlopig niet meer agenderen. Bij nieuws zal Magda dit rapporteren.

Regio
Besproken is de aanbesteding voor de MolenHopper.

11. Terugkoppeling uit werkgroepen projectorganisatie

Het verslag van de raadswerkgroep Sociaal Domein van 27 september jl. te Nieuw-
Lekkerland is nog niet ontvangen.

Margreet neemt het stokje per 1 januari over; Elly blijft achtervang.
Gesproken is over de wachtlijsten en de medisch vroegsignalering in de jeugdzorg.
Ook het functioneren van het Huis van de Waard met of zonder professionals is aan de 
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orde geweest, als ook de cliëntondersteuning.

12. Bespreking concept-vergaderschema 2017
In verband met vakanties worden enkele data aangepast. Een aangepast 
vergaderschema wordt de volgende vergadering vastgesteld.

13. Rondvraag

Ria deelt mee dat Wijnie eind december na 10 jaar afscheid neemt van deze raad. Dit 
afscheid, waarvoor ook wethouder Piet Vat zal worden uitgenodigd, zal op gepaste wijze 
plaatsvinden.

Marlous zal informeren bij Marianne Kortleve uit Goudriaan of zij interesse heeft om toe 
te treden tot de raad (aandachtsveld participatiewet).
Ada zal hiervoor Marry van Vliet uit Oud-Alblas benaderen (aandachtsveld Huis van de 
Waard).

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:32 uur na een ieder 
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 8 december 2016
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