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Wmo adviesraad Molenwaard
Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 26 juni 2014
Aanwezig:

Elly van der Leer, Willie Groenemeijer, Ria Verheij, Wijnie Stuurman, Magda
Heijboer, Marlous Beijer, Cees van der Linde, Jan Simons en Jan-Peter van
Zoelen

Gast:

Annie Slob, fysiotherapeut te Nieuwpoort-Langerak

Aanvang:
Sluiting:

19.30 uur
21.45 uur

1. Opening en mededelingen

Elly opent de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal onze gast, Annie Slob, die
komt spreken over de eerstelijnszorg.
Wethouder Piet Vat heeft zich verontschuldigd wegens verplichtingen elders.
Op 7 mei heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Elly, Magda en wethouder Piet Vat
over de ontstane situatie na het vertrek van Willie.
Op 3 juli vindt het afscheidsetentje voor Willie plaats in ‘de Krom’ te Oud-Alblas. Zowel
Marlous als Magda deelt mee niet aanwezig te zullen zijn.
Marlous deel mee in 2015 te gaan verhuizen naar Gorinchem, maar wel graag lid wil
blijven van de raad.
Ingekomen stukken
Elly informeert naar het e-mailverkeer met de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over een
presentatie in onze vergadering van 24 juli. Afgesproken wordt dat Ada eerst wat
achtergrondinformatie opvraagt en dat aan de hand daarvan wordt besloten of een
presentatie voor onze raad van nut is.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Na de opening zal gastspreker Annie Slob het
woord voeren.

2a.

Gastspreker Annie Slob
Annie Slob, fysiotherapeut te Nieuwpoort en Langerak, zegt zich zorgen te maken over de
toekomst van de eerstelijnszorg. Door het inkoopbeleid van de gemeenten bij grote
spelers in de markt, zoals het Rivas, lijkt de eerstelijnszorg buiten spel gezet te worden.
Elly merkt op dat een goede samenwerking met de eerstelijnszorg, zeker in de nieuwe
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situatie met de sociale teams, een must is.
Jan-Peter deelt mee dat de gemeente Molenwaard momenteel bezig is de eerstelijners te
benaderen. De ingang blijkt moeilijk. In de voormalige gemeente Graafstroom was dit al
op gang gebracht; de samenwerking is gefinancierd door het Zorgkantoor.
Van de zijde van de Wmo-adviesraad is hierin geen actie te verwachten. Wel zullen wij
steeds het belang van een goede samenwerking met de eerstelijnszorg benadrukken.
Jan-Peter zegt toe de Wmo-raad op de hoogte te zullen houden van de voortgang om de
eerstelijners op één lijn te krijgen.
3.

Vaststellen verslag 21 mei 2014
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van enkele correcties, te weten:
Pagina 2 agendapunt 4: lid regionale klankbordgroep: Ria en Wijnie.
Pagina 2:agendapunt 8, 1e alinea als volgt wijzigen: ….. Het feit dat Willie zich terugtrekt
als voorzitter is bij het platform nog niet bekend. Op 12 juni zal dit ter sprake worden
gebracht.
Pagina 2 agendapunt 8, 5e alinea: correctie ‘verschijnt’.
Naar aanleiding van het verslag deelt Magda mee dat het gesprek met Zedje staat
gepland op 10 juli bij haar thuis.
Het gesprek van Elly met een mogelijke kandidaat-secretaris uit Groot-Ammers heeft
plaatsgevonden maar krijgt geen positief vervolg.
Elly en Magda zijn op 26 mei samen het gesprek aangegaan met de heer Waaijer over de
huiskamer-pilot in Ottoland. De animo lijkt tegen te vallen. Voorshands de tijd zijn werk
laten doen. Ria zegt toe het pilotverslag te zullen toezenden.
Naar aanleiding van punt 4 wordt opgemerkt dat Willie referentie blijft op het gebied van
de PGB.

4.

Evaluatie tweede strategiebijeenkomst
Aan de strategiebijeenkomst is een andere invulling gegeven. Als nieuwe datum voor de
strategiebijeenkomst geldt donderdag 31 juli. Ada zal ‘de Spil’ regelen.

5.

Evaluatie deelname open raad-avond
De reacties van de gemeenteraad over de inbreng door de Wmo-adviesraad zijn positief.

6.

Bespreken concept-inwerkdocument nieuwe leden Wmo-adviesraad
Het door Marlous in samenwerking met Willie opgestelde inwerkdocument wordt positief
ontvangen. Na verwerking van enkele kleine correcties zal dit document een bruikbaar
instrument zijn om nieuwe leden wegwijs te maken.
Marlous en Willie worden beide hartelijk bedankt voor hun inzet in deze.

7.

Voortgang advisering
Uitvoeringsprogramma en toelichting
Het wachten is op het lokaal uitvoeringsplan.
Huishoudelijke hulp
Elly bedankt Jan voor zijn snelle reactie op de late adviesvraag van de gemeente. Ook
hier betekent een lokaal projectplan voor het eigen loket een goede uitdaging.
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8.

Communicatie
Het advies voor de ‘Hulp bij het huishouden’ zal op de website worden geplaatst.
De folder is door Ria opgesteld en ziet er goed uit. Magda zal een en ander kortsluiten
met drukkerij De Groot te Goudriaan, nadat door Jan eerst nog een tweede offerte is
aangevraagd.
Marlous zal een twitteraccount aanmaken en ons wegwijs maken met dit onderdeel van
de sociale media.

9.

Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.
Graafstroom
Willie heeft haar vertrek doorgegeven. De vergadering van september zal zij nog
bijwonen. Janny Verschoor voor de volgende Wmo-adviesraadvergadering uitnodigen om
haar inzicht te geven in de werkwijze en structuur van de raad.
Christine matchen met Marlous (ervaringsdeskundige met professional).
Nieuw-Lekkerland
Volgende week staat het Schuldhulpmaatje op het programma.
Liesveld
De werkzaamheden binnen het platform lopen goed. De leden zelf de te bespreken
onderwerpen laten kiezen werkt goed en heeft meer betrokkenheid tot gevolg.
Bouwcommissie
Het bouwproject Woonleefhart Nieuwpoort-Langerak loopt goed.
De problemen met de invalidenparkeerplaats zijn nog niet opgelost.
De vaste vergoeding van de commissieleden wordt vastgesteld op € 75,-- per jaar en een
kilometervergoeding van € 0,19.
Werkgroep Communicatie
Reeds besproken bij agendapunt 8.
Regio
Jan heeft het overleg met het driemanschap bijgewoond. Er is geen nieuwe datum
gepland.
Ria deelt mee dat vanuit de werkgroep geen verslagen voorhanden zijn.

10.

Inkoopbeleid
Te bezien op www.samensterkinderegio.nl. Indien noodzakelijk Carin van Zijl,
medewerker inkoop gemeente Molenwaard, benaderen voor een nadere toelichting.

11.

Rondvraag
Geen der aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag.

12.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21:45 uur na een
ieder bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 24 juli 2014
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