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Wmo adviesraad Molenwaard

Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 24 juli 2014

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

Afwezig: Cees van der Linde

Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 21.25 uur

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

Magda deelt mee dat een sollicitatie lid Wmo-raad ontvangen is van een inwoner uit 
Groot-Ammers.

Magda heeft een mail ontvangen van een inwoonster uit Nieuw-Lekkerland over Wmo-
klachten. Zij is bereid dit informatiepakket met ons te delen.

Magda heeft een gesprek gehad met Goof van Rijswijk van Zedje over het Gips-project 
(Gehandicapten Informatie Project Scholen) . Zedje zal dit niet voor de gemeente 
Molenwaard oppakken. Wel is Zedje bereid een groepje van 4 uit de platforms te 
rekruteren personen hiervoor op te leiden.

Magda verzoekt Ada de concept-modelverordening Maatschappelijke ondersteuning met 
handreiking in groot lettertype voor haar uit te printen.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen verslag 26 juni 2014
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van enkele correcties, te weten:
Pagina 1: Jan-Peter van Zoelen toevoegen aan de aanwezigen.
Pagina 3: agendapunt 8, 1e alinea aanvullen met: ….., nadat door Jan eerst nog een 
tweede offerte is aangevraagd. 

4. Cliëntenondersteuning MEE
Jan-Peter deelt mee dat voor 2015 MEE op de huidige voet doorgaat. De subsidie wordt 
voor 100% doorbetaald. MEE verricht nu ondersteuning voor de complexere zaken; de 
lichte zaken worden behandeld door de adviseurs en de frontoffice.
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Jan informeert of bekend is hoeveel mantelzorgers binnen Molenwaard ‘operationeel’ zijn.

5. Mantelzorgondersteuning
Elly, Magda en Wijnie zullen een werkgroepje vormen en contact opnemen met Brenda.

6. Respijtzorg
In combinatie met agendapunt 5 parkeren tot bespreking met Brenda.

7. Dagbesteding kinderen n.a.v. nieuwe indicering
Informatie vanuit het veld afwachten en t.z.t. bespreken.

8. Voortgang advisering

Uitvoeringsprogramma en toelichting
Jan constateert dat in het uitvoeringsprogramma niet veel is overgenomen van het 
raadsadvies, behoudens het PGB.
Op 25 augustus vindt een (vervolg)gesprek plaats met de burgemeesters.

9. Communicatie
Marlous heeft een Twitter account aangemaakt en tracht ons wegwijs te maken met dit 
onderdeel van de sociale media.
https://twitter.com
Gebruikersnaam: Wmo-Molenwaard
Wachtwoord: transitie0183
Let op: alleen positieve berichten in correct Nederlands.

Jan-Peter deelt mee dat in september een Wmo-krant wordt uitgebracht. En verzoekt 
eventuele kopij van maximaal 200 woorden uiterlijk 22 augustus in te leveren.

10. Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.

Graafstroom
Het platform komt pas in september weer bijeen.

Nieuw-Lekkerland
In de gemeente Giessenlanden is het Schuldhulpmaatje opgestart. Ook in Molenwaard 
wordt aan iets dergelijks gedacht, aldus Jan-Peter.

Liesveld
De vergadering is afgelast vanwege een beperkt aantal leden. Na de vakantie wordt een 
en ander weer opgepakt.

Bouwcommissie
Vakantie tot 18 augustus.

Werkgroep Communicatie
Zie agendapunt 9.

Regio
Jan deelt mee dat de nieuwe datum voor het overleg met het driemanschap is 
vastgesteld op 25 augustus.

Ria heeft het rapport van het Huis van de Waard in haar bezit en zal dit mailen naar de 
overige leden. Jan en Ria hebben antwoorden / opmerkingen gemaakt.
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11. NPS Score dienstverlening
In de score zijn alleen de extremen opgenomen. De (grote) middengroep is buiten de 
score gebleven. Wel zijn hieruit ook de eventuele verbeterpunten verwerkt.

12. Strategische bijeenkomst d.d. 31 juli 2014
In de strategische bijeenkomst van 31 juli zal de projectorganisatie en de bemensing van 
de werkgroepen worden besproken.

De werkgroepen zijn:
- Sociaal Team (21 augustus 16:30 uur)
- Huis van de Waard
- Inkoop / Contractbeheer
- Regelgeving op orde
- PGB en eigen bijdrage
- Applicaties en financiën
- Communicatie
- Jeugdhulp (lokale basisvoorzieningen)
- Participatiewet
- 0-de lijn (mantelzorg / kanteling / vrijwilligers)
- Raadswerkgroep: 2 leden Wmo-raad (11 september 19:30 uur: BRTA jugd)

Let op: de strategische bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor aan het 
Melkwegplein. Ada zal voor een lunch zorgen.

13. Rondvraag
Geen der aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag.

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21:25 uur na een 
ieder bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 18 september 2014
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