
Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

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

Beknopt verslag van de extra vergadering d.d. 31 oktober 2019

Aanwezig: Catharien Bot, Frans Hakkesteeg, Magda Heijboer, Margreet Hoeijenbos en Arie 
Vermeulen

Afwezig: Casper van den Berg, Aart Bogerd, Loes Doeland, Shirly van der Hout, Jan 
Simons en Eli Vonk

Aanvang: 15:30 uur
Sluiting: 17:10 uur

1. Opening
Margreet opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Geconstateerd wordt dat het verplichte vergaderquorum niet wordt gehaald, zodat de 
vergadering wordt gesloten. Een volgende vergadering wordt gepland om 15:45 uur.

1a. Opening
Margreet deelt mee dat Aart, Casper en Jan zich hebben afgemeld voor de vergadering. 
Eli moet voorlopig nog rustig aan doen.
Van Loes en Shirly is geen bericht van verhindering ontvangen. 

2. Bespreken advies inzake de brief over de eigen bijdrage
Het conceptadvies over de brief van de gemeente aan 160 personen in Molenwaard over 
de eigen bijdrage bij vervoersvoorzieningen, opgesteld door Catharien, wordt besproken 
en waar nodig aangevuld. 

3. Bespreken advies inzake de Wmo-verordening 2020
Het conceptadvies over de Wmo-verordening 2020, opgesteld door Magda, wordt 
besproken en waar nodig aangevuld.

Naar aanleiding van onze reactie op artikel 3.1: “Hoe is het geregeld bij gescheiden 
ouders die in verschillende gemeenten wonen en waar sprake is van gedeeld 
ouderschap”, wordt overeengekomen deze vraag ook voor te leggen aan Menno.

Beide adviezen zullen worden uitgewerkt en verzocht wordt de adviezen ook naar Zedje 
en de Seniorenraad te mailen. 
Het advies over de Wmo-verordening dient eveneens naar de gemeente Gorinchem te 
worden gemaild.

4. Rondvraag
Geen der aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 17:10 uur na eenieder 
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 2 december 2019 om 19:30 uur in de 
raadzaal van het gemeentekantoor te Hoornaar.
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