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Wmo adviesraad Molenwaard

Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 6 maart 2014

Aanwezig: Elly van der Leer, Willie Groenemeijer, Marlous Beijer, Ria Verheij, Jan Simons, 
Wijnie Stuurman, Magda Heijboer, Piet Vat en Esmeralda Stokebrook

Afwezig: Cees van der Linde

Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 21.45 uur

1.Opening en mededelingen
Elly opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

Magda informeert wanneer de nieuwe Wmo-folder verschijnt.
Esmeralda antwoordt dat vanuit de gemeente een tussentijdse folder niet wordt gesteund 
en verwijst naar de site www.samensterkinderegio.nl. Bezien zal worden of de bestaande 
folder nogmaals (digitaal) verspreid kan worden.
Ook komt er nog een Wmo-krant; niet bekend is of dit het 1e of het 2e halfjaar zal zijn.
De communicatiekalender komt over 14 dagen beschikbaar.

Desgevraagd deelt Piet mee dat de verordening (Besluit Wmo 2014) twee keer 
aanpassen onnodig werk oplevert. Hij is van mening dat gekeken moet worden hoe het 
nu gaat en of er problemen zijn.
Magda is van mening dat de verordening uitgebreid becommentarieerd is en dus zonder 
problemen verder kan worden uitgewerkt.
Piet zegt toe een en ander in het overleg van a.s. maandag opnieuw te bezien.

3. Terugkoppeling 23 januari Wmo-platforms en Wmo-adviesraad
Het doel was voornamelijk ‘bekendheid’. Jan heeft al een foto van het eigen platform en 
zal nog een stukje schrijven voor de krant.
Magda zegt toe in de werkgroep communicatie te zullen bespreken dat op korte termijn 
iets concreets moet gebeuren.

4. Terugkoppeling 30 januari Mantelzorg
Piet zegt toe het verslag via Ada te zullen toezenden. Een mantelzorgbijeenkomst is voor 
herhaling vatbaar; mogelijk een andere doelgroep: psychische problemen?

5. Beantwoording college adviezen en terugkoppeling Open Raad-avond
De antwoorden zijn naar de raad gezonden. In het uitvoeringsplan moet ‘goed monitoren’ 
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worden opgenomen.
Desgevraagd deelt Piet mede dat afgelopen dinsdag in de besluitvormende raad teveel 
aandacht werd besteed aan de optuiging (10 à 15 fte) van het servicebureau Zuid-
Holland zuid – jeugd.

6. Voorstel Strategiebijeenkomst 10 april 2014
De Spil is besproken. Op 24 april vindt weer een reguliere vergadering plaats.

7. Financiën
Brenda zal overleggen met Carin van Zijl over de aanschaf van tablets in bruikleen.

Er wordt akkoord gegaan met de bijdrage aan de PGB-avond op 16 april in de Til in 
Giessenburg.

Magda deelt mee dat 2 leden van de Bouwcommissie geen lid zijn van een platform en 
derhalve ook geen vergoeding ontvangen.
In Graafstroom is de vergoeding € 10,-- per vergadering. In Liesveld en Nieuw-
Lekkerland is de vergoeding € 50,-- per jaar.
De vergadering gaat akkoord met het toekennen van een vergoeding van € 50,--.

8. Jaarverslag Wmo-adviesraad Molenwaard
Inhoud: -   samenstelling raad en platforms

- voorwoord van Elly
- doelstelling
- activiteiten
- plannen voor de toekomst

Verspreiding van het jaarverslag o.a. onder huisartsen , diaconieën etc.?

9. Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.
Vanuit het platform Graafstroom komen de volgende vragen:
Wat kost het servicebureau Zuid-Holland zuid en hoe gaat het met de gelden voor 
rugzakjes scholen (wekelijkse ambulante ondersteuning wordt maandelijks).
Piet antwoordt dat de rugzakjes onder passend onderwijs vallen en dit is iets van de 
scholen en niet van de gemeente.

Vanuit het platform Nieuw-Lekkerland werd naar aanleiding van de open raad-avond en 
de sluiting van de Parel de vraag gesteld of het logeerhuis kan worden gerund door 
vrijwilligers. Ook kwam de vraag of de schuldhulpverlening ook door vrijwilligers kan 
worden gedaan als een ‘schuldhulpmaatje’.
Aangedrongen wordt op goede communicatie.

In Liesveld komt het platform a.s. maandag bijeen. Aan de orde komen de Open Raad-
avond en uitbreiding van het platform met een lid van de klankbordgroep Groot-Ammers 
en iemand van de zorgboerderij.

Met algemene klachten over de MolenHopper kunnen we niets. Alleen met exacte 
gegevens zoals naam, datum en rit kunnen klachten worden doorgespeeld.
Er komen meer klachten over onderaannemer Van Vliet dan over Haars.
De werkwijze voor monitoring MolenHopper etc. kont 10 april aan de orde.

De bouwcommissie heeft de afgelopen maanden alle woningcorporaties bezocht en hun 
plannen meegekregen. 
Door Tablis Wonen werd de vraag gesteld of iemand van de bouwcommissie wilde 
deelnemen in de werkgroep aanpassing woningen.

Voor het PersoonsGebonden Budget wordt nogmaals aangedrongen om de grenzen op te 

2



zoeken en een ruimhartig beleid te voeren. Er komen nog nadere richtlijnen voor.

De bedoeling van het Huis van de Waard is het met elkaar wat doen (spelletjes, samen 
koken, ouderen leren jongeren bijvoorbeeld breien) en omzien naar elkaar.
Een werkbezoek plannen.

10. Actiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.

11. Rondvraag
Willie spreekt haar zorg uit rondom de verzorgingshuizen.

Esmeralda deelt desgevraagd mee dat 20 à 30 personen hebben gereageerd naar 
aanleiding van de MolenHopperpas.

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.

Verslag: Ada den Ouden

Vastgesteld: 24 april 2014
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