
Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

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

Beknopt verslag van de videovergadering d.d. 11 mei 2020

Aanwezig: Casper van den Berg, Aart Bogerd, Peter van den Bosch, Catharien Bot, Wilma 
Brand, Frans Hakkesteeg, Margreet Hoeijenbos, Jan Simons, Arie Vermeulen en 
Marja de Vries

Afwezig: Magda Heijboer en Eli Vonk

Gasten: Menno Keller namens de gemeente Molenlanden.

Aanvang: 19:45 uur
Sluiting: 21:30 uur

1. Opening
Margreet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder 
Peter van den Bosch, die de vergadering bijwoont om te kunnen bepalen of een 
lidmaatschap aan de adviesraad iets voor hem is.
Ook Menno wordt hartelijk welkom geheten.

Margreet deelt mee dat Magda niet aan deze digitale bijeenkomst meedoet omdat zij in 
het ziekenhuis niet voldoende privacy heeft. Eli is afwezig vanwege het overlijden van 
zijn zwager.
Voorts volgt een ronde waarin iedereen zich kort voorstelt.

Bijpraten Menno
Menno deelt mee dat in deze coronatijd ook het Sociaal Team het geen huisbezoeken 
meer doet maar zo veel mogelijk via beeldbellen afhandelt. 
Op de vraag van Catharien of het Sociaal Team wel contact onderhoudt met de scholen 
antwoordt Menno dat elke school een eigen contactpersoon heeft binnen het Sociaal 
Team.

Alle groepsactiviteiten zijn weggevallen. Op de gemeentelijke website en de 
gemeentelijke pagina in de Klaroen en het Kontakt staat aangegeven welke activiteiten 
plaatsvinden in de verschillende kernen. Ook staat aangegeven waar je terecht kunt voor
‘corona-hulp’.
Er zijn echter weinig hulpvragen. In Nieuw-Lekkerland wordt in het Huis van de Waard 
nog wel gekookt en de maaltijd thuisbezorgd. 
De beweegcoaches zijn actief in de verschillende verzorgingshuizen.

Alle mantelzorgers (± 750 personen) in Molenlanden zullen door de gemeente schriftelijk 
worden benaderd.

Op de vraag welke voorzieningen gelden voor arbeidsmigranten moet Menno het 
antwoord schuldig blijven.

Ook binnen de gemeente Molenlanden is een crisisteam opgericht, die dagelijks 
meldingen omtrent besmetting ontvangt van de GGD.

Catharien constateert dat in de adviesaanvraag meerjarenperspectief veel afkortingen 
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voorkomen en informeert naar de mogelijkheid van een afkortingenlijst.

Ada zal Menno een lijstje mailen van de adviezen waarop nog geen reactie van het 
college is ontvangen.

Margreet bedankt Menno voor zijn inbreng en uitleg, waarna hij de vergadering verlaat.

Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
Margreet en Catharien hebben een gesprek gehad met de Seniorenraad om de kou uit de
licht te halen. Het vermoeden dat wij de Seniorenraad niet serieus zouden nemen is 
weggenomen.

Frans deelt mee de cursus te zullen verplaatsen naar een datum in het laatste kwartaal 
van dit jaar. Ada zal een locatie regelen.

Casper informeert of het probleem van Eli met vervoer is opgelost.
Jan antwoordt dat een en ander was gebaseerd op een misverstand. Eli heeft dit 
besproken met Arnold.

Jan merkt op wel te willen meedenken met de woonvisie en informeert naar de vragen. 
Ada zegt toe hierover contact op te nemen met Lia de Kievit.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen verslag d.d. 17 januari 2020
Op pagina 2 onder mededelingen de naam Peter van de Bos te wijzigen in Peter van den 

Bosch.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

4. Adviesaanvraag meerjarenperspectief sociaal domein met oplegger
Margreet is hiervoor het aanspreekpunt. Catharien en Aart (vanaf 16 mei) sluiten aan. Jan en 

Peter zullen hun opmerkingen mailen. Maandag 18 mei notitie gereedmaken en 
woensdag 20 mei mailen naar de gemeente.

5. Werkatelier Armoedebestrijding Molenlanden
Frans is hiervoor het aanspreekpunt. Casper, Wilma, Marja en Arie sluiten aan.

6. Rondvraag
Casper deelt mee over de Lage Wei niet veel nieuws te kunnen zeggen. Het contact met 

wethouder Johan Quik verloopt goed. Op verzoek zijn wat aanpassingen in het 
bouwplan , o.a. twee in plaats van drie woonlagen. B.M. van Houwelingen wil de 
koopwoningen en de zorgappartementen tegelijkertijd bouwen.

Jan informeert bij Arie of de hulpvraag vanuit Schelluinen is opgelost, waarop Arie antwoordt 
dat dit in eerste instantie vergeten was maar naderhand toch is opgelost.

7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:30 uur na eenieder 

bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

De volgende videovergadering vindt plaats op maandag 8 juni om 19:30 uur.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 9 juli 2020
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