
Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden i.o.

Secretariaat: Ada den Ouden
M: 06 23 25 42 90
E: ada.denouden@jouwgemeente.nl

Beknopt verslag van de vergadering d.d. 8 mei 2019

Aanwezig: Casper van den Berg, Aart Bogerd, Catharien Bot, Loes Doeland, Frans 
Hakkesteeg, Magda Heijboer, Margreet Hoeijenbos, Jan Simons, Arie Vermeulen 
en Eli Vonk

Afwezig: Shirly van der Hout

Gasten: Ria Verheij, namens het Platform Liesveld
Arnold Stuij, namens de gemeente Molenlanden

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting: 21:35 uur

1. Opening
Margreet opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Arnold Stuij. 
Margreet deelt mee dat Shirly zich telefonisch bij haar heeft afgemeld.

Als eerste krijgt Arnold het woord.
- Huishoudelijke Ondersteuning

Het huidige beleid (het niet vermelden van uren in de beschikking) kan volgens de 
bestuursrechter niet door de beugel. De VNG komt nog met een advies. De brief van 
het ministerie doorkruist echter weer alles.

- Domino-gelden
Ada zal de mail van Arnold alsnog naar alle leden doormailen.

- Inventarisatie respijtzorg
De inventarisatie respijtzorg is afgerond en wordt binnenkort verspreid in de regio. 

- Klacht huishoudelijke ondersteuning inwoner Goudriaan
De reactie van de gemeente op onze brief over de huishoudelijke hulp aan een 
inwoner van Goudriaan is inmiddels ontvangen en toegevoegd aan de ingekomen 
stukken.

- Eigen bijdrage
De eigen bijdrage, nu gemaximeerd op € 17,50 per 4 weken, wordt € 19,-- per 
maand. Een adviesaanvraag komt eind mei naar ons toe.

- Toezichthouder
Het toezicht op zorg in natura en Pgb door de toezichthouder van de Dienst 
Gezondheid & Jeugd vindt plaats puur op kwaliteit. Rapporten, verslagen e.d. komen 
ter inzage.

- Verordening Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden
De verordening is door het college goedgekeurd en komt op 11 juni in de 
gemeenteraad.

Magda deelt mee vanaf 1 april nog maar 3 enquêteformulieren te hebben 
terugontvangen.

Voor de leesgroep gemeentelijke website zijn diverse aanmeldingen gedaan, maar van de
zijde van de gemeente is niets meer vernomen. 
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Margreet bedankt Arnold voor zijn bijdrage, waarna Arnold de vergadering verlaat.

Mededelingen

De volgende vergadering is op 11 juli. Voor die vergadering is Jan-Peter van Zoelen 
uitgenodigd ons nader te informeren over de participatie van arbeidsbeperkten en het 
project ‘Jij bent in beeld’.

Margreet adviseert op de website van de Koepel Adviesraden de verschillende 
advieswijzers eens te raadplegen.

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt in gewijzigde volgorde vastgesteld.

3. Vaststellen verslagen d.d. 18 februari en 21 maart 2019
Verslag 18 februari: agendapunt 1, laatste aandachtstreepje onder Arnold Stuij: ‘… niet 
op orde’ wijzigen in ‘… niet te achterhalen’. 
Verslag 21 maart: agendapunt 6 betreft de website van de gemeente. 
Met inachtneming van voorgaande opmerkingen en enkele gecorrigeerde typefouten 
worden de verslagen vastgesteld.

4. Bespreken concept Huishoudelijk Reglement
Catharien en Frans hebben zich samen over de tekst gebogen. Het Reglement wordt 
artikelsgewijs doorgenomen en de op- en aanmerkingen zullen door Catharien en Frans 
worden verwerkt. De vergoedingsregeling komt in en aparte bijlage, als ook het 
declaratieformulier. Ada zal een opzetje maken voor een declaratieformulier voor 
iedereen.
De gemeente wil kennelijk af van het betalen van rekeningen van de Adviesraad en wil 
het budget overhevelen naar de Adviesraad. Loes en Catharien zullen hun Statuut 
bekijken en de mogelijkheden om de tenaamstelling van de bankrekening te veranderen.

5. Verkiezing secretaris, penningmeester, vicevoorzitter en voorzitter
Met algehele worden de volgende personen gekozen:
- Secretaris: Loes Doeland
- Penningmeester: Jan Simons
- Vicevoorzitter: 1e Magda Heijboer 2e Aart Bogerd
- Voorzitter: Margreet Hoeijenbos
- Kascommissie: Catharien Bot

6. Bespreken concept-Jaarplan 2019
De lijst met onderwerpen wordt nog aangevuld met:
- Armoedebestrijding en jeugd
- Jeugdzorg: bewaking kwaliteit en kwantiteit
- Samenwerking met dorpsoverleggen
- Samenwerking met Stichting Welzijn 

Casper wordt bereid gevonden de lijst te completeren en te prioriteren.

7. Terugkoppeling vanuit werkgroepen en regionale overleggen
Magda deelt mee dat de samenwerking tussen ‘onze’ bouwcommissie en die van Zedje 
wat moeizaam verloopt. 

Casper deelt mee dat enige activiteit is waar te nemen in de realisering van de Groene 
Wei in de vorm van grondwerk en voorbelasting van de grond. De financiering is nog niet 
rond, maar men denkt aan het eind van het jaar te kunnen heien.
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Afgelopen maand is er overleg geweest, waarbij ook Jannet Versluis als indicatiesteller 
aanwezig was. Voor 3 personen is de dagopvang afgewezen. Als dit zo doorgaat dreigt de
dagopvang in Bredero’s Hof en de nog te realiseren Groene Wei te sneuvelen.

8. Rondvraag
Frans heeft een dagcursus in Dordrecht van de Koepel gevolgd. Desgevraagd deelt hij 
mee de dag als boeiend en leerzaam te hebben ervaren. Ada zal zijn mail met informatie 
van de cursus naar iedereen doormailen.

Margreet vraagt Ada normaals een poging te doen om een afscheidsdiner te organiseren 
in juli of anders september.

Catharien deelt mee de volgende vergadering i.v.m. vakantie niet aanwzig te zullen zijn.

13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:40 uur na eenieder 
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 11 juli 2019 om 19:30 uur in ‘de 
Spil’ te Bleskensgraaf.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 11 juli 2019
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