
Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

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

Beknopt verslag van de vergadering d.d. 23 januari 2020

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

Afwezig: Jan Simons

Gasten: Arnold Stuij namens de gemeente

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting: 21:55 uur

Margreet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder 
Arnold die Menno vervangt. 
Ook een hartelijk welkom aan Loes en Shirly, die vanavond beide afscheid nemen van de 
adviesraad.

Arnold deelt mee dat de Sociaal Teams oost en west een kwaliteitstest ondergaan in de 
vorm van een cliëntervaringsonderzoek. 

De gemeente is bezig de respijtzorg verder uit te werken en uit te breiden, bijvoorbeeld 
met oppas aan huis. In kaart brengen wat de mogelijkheden zijn met de Stichting Welzijn
(inzet vrijwilligers) of professionals. Desgevraagd zegt Arnold toe de inventarisatielijst 
met respijtzorgvoorzieningen toe te mailen.

Er komt weer een signalerend huisbezoek 2.0.

Er wordt een start gemaakt met een pilot laagdrempelige dagopvang, bijvoorbeeld in de 
vorm van een inloopspreekuur op de middag.

Ruim 600 inwoners ontvangen huishoudelijke ondersteuning. De nieuwe regels hiervoor 
volgens het principe uurtje-factuurtje.

Dienst Gezondheid en Jeugd: natura-aanbieders worden tot de zomer onderzocht. Vijftien
cliënten ontvangen een pgb; ook dit is onderzocht op kwaliteit.

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden.

1. Opening
Margreet deelt mee dat Jan zich voor de vergadering heeft afgemeld. Ook Ria heeft zich 
als vaste gast afgemeld voor deze avond.

Mededelingen
Margreet deelt mee dat Seniorenraad frictie ervaart in het contact met onze Adviesraad. 
Voorgesteld wordt het gesprek aan te gaan met de Seniorenraad door Margreet met 
Catharien of Aart. 

Ingekomen stukken

1

mailto:ada.denouden@jouwgemeente.nl


De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot discussie.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen verslag d.d. 2 december 2019
Catharien stelt enkele tekstwijzigingen voor om het verslag te verduidelijken. De 
wijzigingen zal ze verwerken en het gewijzigde verslag naar Ada mailen.

Naar aanleiding van het verslag deelt Magda mee zo spoedig mogelijk contact te zullen 
opnemen met Marlous Beijer over het twitteraccount.

Margreet constateert dat in de laatste zin van het verslag de datum 17 februari moet 
worden gewijzigd in 23 januari 2020.

Met inachtneming van alle correcties wordt het verslag vastgesteld.

4. Afscheid nemen van Loes en Shirly
Catharien bedankt Loes voor de jarenlange inzet in het Giessenlandse en overhandigt 
haar een attentie, terwijl Margreet Shirly bedankt en een attentie overhandigt voor haar 
jarenlange inzet in het Molenwaardse. Vervolgens overhandigt Arnold beide dames een 
boeket als bedankje namens de gemeente.

5. Jaarplan 2020
Op dit moment geeft het jaarplan geen reden tot opmerkingen.

6. Voortgang vacature nieuwe leden
Magda deelt mee dat 2 reacties zijn ontvangen, 1 uit Goudriaan en 1 uit Nieuwpoort. De 
kandidaat uit Goudriaan zal als toeschouwer de volgende vergadering bijwonen. Met de 
kandidaat uit Nieuwpoort zal een gesprek worden aangegaan met Margreet en Magda.
Volgende week komt de advertentie opnieuw in Het Kontakt. Aart en Catharien worden 
nogmaals verzocht binnen hun netwerk in het Giessenlandse uit te kijken naar mogelijke 
kandidaten

7. Verkiezing bestuur. Wie wil/blijft in welke functie? In elk geval een nieuwe 
secretaris
De functie van secretaris behelst 1 à 2 uurtjes tussen de vergaderingen in. Afgesproken 
wordt dat een ieder hierover nadenkt.

8. Scholing
Voorkeur voor een middag in maart of april, of van 10:30 -14:00 uur op donderdag. 
Frans zegt toe hier achteraan te zullen gaan.

9. Reacties op uitgebrachte adviezen
1. Advies jeugdhulp > voor kennisgeving aannemen. Eli merkt op door de projectleider 

op een zijspoor te zijn gezet vanwege zijn chauffeursrol bij Juin.
2. Vervoer. Binnen de Wmo 2000 km vergoeding mogelijk. Bespreken met Jan naar 

aanleiding van blinde meneer.

10. Breed overleg over VN-verdrag Handicap
Gepland op 19 februari a.s. om 13:30 uur in de trouwzaal te Hoornaar.

11. Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen
Vervolgens deelt Aart mee uit het transformatieoverleg reis 75+, een onderzoek hoe het 
zit met ouderen met een beperking.

Casper deelt mee dat het met de dagopvang  in Bredero’s Hof de goede kant op 
gaat.Vanuit de Groene Wei komten ook redelijk positieve berichten.

Catharien merkt op dat de meeleesgroep goed loopt.
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Arie informeert wanneer de evaluatie is over de telefonische bereikbaarheid van het 
Sociaal Loket nu daarvoor een speciaal telefoonnummer beschikbaar is.
Magda deelt mee namens de Bouwadviescommissie binnenkort een gesprek te hebben 
met 2 wethouders.

Margreet deelt mee de drukke nieuwjaarsreceptie van de gemeente, tevens de 
afscheidreceptie van burgemeester Dirk van der Borg te hebben bezocht.

De bijeenkomst van de raadswerkgroep op woensdag 5 februari zal worden bijgewoond 
door Margreet en Frans.

12. Rondvraag
Casper zegt uit de media te hebben vernomen dat de jeugdzorg weer wordt overgeheveld
van de gemeenten naar de rijksoverheid.

Loes deelt mee dat Jan een factuur van de Koepel Adviesraden nog moet voldoen.

Catharien deelt mee de bankrekening inmidde hebben opgeheven. Voor de afhandeling 
van wat kleine bankkosten heeft ze een klein bedragje overgemaakt op haar 
privérekening, omdat het saldo van de rekening nul moet zijn voor opheffing.

Aart memoreert opnieuw aan een bijeenkomst van BMC over dementie 75+, de 
doelgroep dubbele vergrijzing (meer ouderen die ook nog steeds ouder worden). 
Door het Instituut voor Publieke Waarden en de Bossche Bond is onderzoek gedaan naar 
onnodige kosten. Als in een gezin met kinderen moeder en de kinderen op straat komen 
te staan, moeder wordt opgevangen in een ‘blijf van mijn lijf-huis’ en de kinderen worden
opgevangen in (een) pleeggezin(nen) zijn deze kosten vele malen hoger dan het 
simpelweg betalen van de huurachterstand. Aart verwijst naar een tweetal rapporten op 
de website www.iederin.nl .

Voor wat betreft de adviesaanvraag op de notitie ‘Jeugdhulp (be)grijpen’ wordt een 
werkgroepje samengesteld, bestaande uit Frans, Catharien en Margreet die een eerste 
aanzet zullen geven via de mail. Aart zegt toe ook wel mee te willen denken en kijken.

13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:55 uur na eenieder 
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 17 februari 2020 om 19:30 uur in de 
trouwzaal in het gemeentekantoor te Hoornaar.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 17 februari 2020
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