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19.30 uur
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1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom. Medegedeeld wordt dat Elly i.v.m.
de ziekenhuisopname van haar echtgenoot niet aanwezig is en voorlopig wat uit de wind
gehouden moet worden. Magda zal haar zoveel mogelijk waarnemen.
Cees trakteert op cake vanwege zijn verjaardag.
Een vooraankondiging is ontvangen voor de bijeenkomst Begeleiding Groep Vervoer AV
op 5 februari. Ria en Jan zullen deze bijeenkomst bijwonen.
Cees adviseert de leden een Windows 8.1 tablet, minimaal 32 Gb aan te schaffen en zal
de informatie naar iedereen mailen. Iedereen moet nog dit jaar reageren, zodat een
collectieve aanschaf nog in 2014 kan plaatsvinden.
Jan en Magda zullen deze week nog een datum plannen om met een aspirant-lid te
spreken.
2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag 19 november 2014
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van enkele opmerkingen, te weten:
Pagina 2 – punt 5: Het te reserveren bedrag moet zijn € 150,-- i.p.v. € 500,-- en wordt
inmiddels opgetrokken naar € 250,--.
Pagina 2 – punt 7: De tekst van de eerste zin is te expliciet en moet worden gewijzigd in
‘De inhoud van de brieven van de gemeente vindt de Wmo-adviesraad kwalitatief …….’
Naar aanleiding van het verslag deelt Ada mee dat de benoeming van Arnolda in januari
in orde wordt gemaakt.
Naar aanleiding van de rondvraag deelt Magda mee dat de zorgboerderij de brief niet
direct heeft doorgezonden naar de gemeente door miscommunicatie. Inmiddels is een en
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4.

ander rechtgezet.
Voorstel vergaderschema 2015
Het vergaderschema voor 2015 wordt als volgt vastgesteld:
donderdag 12 februari

-

donderdag 2 april
donderdag 21 mei
donderdag 9 juli
donderdag 3 september
donderdag 22 oktober

donderdag 10 december
aanvang 19:30 uur in vergaderruimte 1-2 in ‘de Spil’ te Bleskensgraaf.
De strategiebijeenkomst wordt gepland op donderdag 22 januari 2015 van 14:00 tot
17:00 uur in ‘de Spil’.
Ada zal de reserveringen in ‘de Spil’ in orde maken.

5.

Voortgang advisering
Brenda is inmiddels teruggehaald uit het regionaal overleg; haar plaats is ingenomen
door Eerd Aartsma, die echter de laatste bijeenkomst niet aanwezig was.
Van de zijde van Molenwaard is weinig uit het advies overgenomen.

6.

Communicatie
Jan laat en interview zien dat door het platform Nieuw-Lekkerland is gegeven aan de
Vonk en het Kontakt.
Ook de andere platforms zouden meer aan de weg moeten timmeren.

7.

Planning gezamenlijke bijeenkomst platforms
Jan heeft inmiddels personen van de platforms in Graafstroom en Liesveld gepeild.

8.

Mantelzorgbeleid
Aan de mantelzorgbijeenkomst van 30 januari 2014 moet een vervolg gegeven worden.
Jan neemt een en ander op met Ada de Heer.
Cees geeft mee een zus te hebben bij het GOAC (Waardenland) die werkzaam is in de
palliatieve zorg.

9.

Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.
Platform Graafstroom:
Komt pas op 5 februari 2015 weer bijeen.
Platform Nieuw-Lekkerland:
Geen nadere informatie op dit moment.
Platform Liesveld:
Heeft een constructieve bijeenkomst gehad.
De bouwcommissie:
Heeft een toegankelijkheidscontrole verricht in het Arsenaal te Nieuwpoort.
De regionale klankbordgroep:
Ongeveer 3 weken gleden is een brief gezonden naar het CIZ.
Samen Sterk in de regio AV biedt nog van 1 april 015 tot 1 april 2016 hulp bij participatie.
Evaluatie informatiebijeenkomsten:
Op alle bijeenkomsten waren 40 tot 50 personen aanwezig, waarbij het vooral ging over
de huishoudelijke hulp.

10.
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Terugkoppeling vanuit werkgroepen projectorganisatie

11.

12.

Alleen de raadswerkgroep blijft nog bestaan. Magda zal Elly waarnemen.
Jan en Cees zullen zich buigen over de financiën.
Vervolg strategiebijeenkomst
De strategiebijeenkomst wordt gepland op donderdag 22 januari 2015 van 14:00 tot
17:00 uur in ‘de Spil’. Het pdf-document ‘Naar een Wmo-raad nieuwe stijl’ zal door
Magda naar Inge worden gemaild met een cc’tje naar Elly en Marlous.
Ada zal de reserveringen in ‘de Spil’ in orde maken.
Bespreekpunten: visie en missie en cliëntenparticipatie, met in het achterhoofd het
jaarplan 2015.
Rondvraag
Afgesproken wordt de notulen van de platforms in het vervolg ook naar de Wmoadviesraad te mailen ter informatie.
De Kim Putterslezing op 6 december jl. is bijgewoond door Jan en Ria.

13.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21:20 uur na een
ieder bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 12 februari 2015
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