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Wmo adviesraad Molenwaard
Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 18 juni 2015
Aanwezig:
Gasten:
Afwezig:

Magda Heijboer, Elly van der Leer, Ria Verheij, Marlous Beijer, Arnolda Baars, Jan
Simons, Cees van der Linden en Shirly van der Hout
wethouder Piet Vat
Wijnie Stuurman en Eerd Aartsma

Aanvang:
Sluiting:

19.30 uur
21.30 uur

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de wethouder.
Mededelingen:
Elly en Magda hebben samen gesproken met de eventuele nieuwe voorzitter. Hij heeft
zich echter inmiddels teruggetrokken.
Magda deelt mee dat het Marlous is toegestaan haar termijn van het raadslidmaatschap
te mogen uitzitten, ondanks haar verhuizing uit de gemeente Molenwaard.
Ingekomen stukken:
150618-01a
Financiële maatwerkregeling: zie agendapunt 11.
Uitnodigingen:
150618-01b
150618-01c

‘Open space’ bijeenkomst over het onderwerp ‘Waar loop jij tegenaan bij
een Pgb Jeugdhulp?’ op maandag 8 juni 2015
Uitnodiging kennismaking vertrouwenspersonen Wmo op 11 of 16 juni
2015

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag 2 april 2015
De tekst van de eerste alinea bij agendapunt 6 behoort bij agendapunt 5. Na deze
wijziging wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van het Gips-project deelt Magda mee contact te hebben gehad met de
Gips-groep uit Papendrecht over aansluiting vanuit Molenwaard bij deze groep. Na de
vakantie zal hiervoor een afspraak worden gemaakt.
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4.

Beantwoording vragen door wethouder Piet Vat

1.

Stand van zaken uitvoering beleid sociaal domein. Hoe gaat het tot nog toe.
In de laatste raadswerkgroep is de managementrapportage besproken. Met name het
benoemen van meetpunten etc. De wethouder verzoekt kritisch te bezien of deze
marap voorshands voldoende is. Graag vóór 10 juli reageren.
De problemen met de Pgb’s spelen uiteraard ook binnen Molenwaard. Overige zaken
lopen redelijk.
Klachten c.q. vragen betreffende huishoudelijke hulp zijn na mediation opgelost.
Slechts 1 zaak is nog in behandeling.

2.

Is er een planningsdocument voor de te verwachten ontwikkelingen sociaal domein
Aan een planningsdocument wordt nog gewerkt. Na de zomer moet dit gereed zijn;
niet alleen voor de 2e helft van 2015 maar ook een doorkijkje naar volgend jaar.
Het wordt een integrale planning.

3.

Hoe staat het met respijtzorg. Is er met zorgaanbieders contact geweest over
tijdelijke opvangmogelijkheden?
Er is regelmatig contact met zorgaanbieders; ook de respijtzorg is volop in beweging.
Jan merkt op dat na het nulde-lijns-overleg bij de AV Zorggroep hij contact heeft
gehad met twee ‘zorgboeren’. Daarna is het stil op dit front.

4.

Dordrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor o.a. verslavingszorg en
opvang GGZ-cliënten. In de krant gelezen dat Dordrecht hiervoor te weinig geld
krijgt en dreigt dat minder mensen van deze voorzieningen gebruik kunnen maken.
Wat zijn de consequenties hiervan voor inwoners van Molenwaard.
Het tekort in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Drechtsteden bedraagt € 4,5
miljoen. Van de zijde van de staatssecretaris is er de toezegging voor een aanvullend
budget. De contracten voor de 2e helft van 2015 zijn nu rond.

5.

We lazen in het Kontakt dat besloten is de gemeentegids niet meer huis aan huis te
verspreiden, maar is af te halen op diverse punten, die in een eerdere editie van het
Kontakt hebben gestaan. Het verspreiden van een uitgebreide uitgave van een folder
met informatie omtrent de WMO gaat niet door hebben wij begrepen. Ook niet op
kleine schaal direct naar cliënten. De website van de gemeente is niet goed
toegankelijk. We weten dat er aan wordt gewerkt, maar dat kan nog weer even
duren. We maken ons zorgen om de communicatie en horen graag wat de
wethouder hier aan gaat doen.
De wethouder deelt de mening dat de website duidelijker moet en heeft er begrip
voor dat de adviesraad een duidelijke folder voor senioren wenst.
Hij zegt toe dit met Jacky Goossens te zullen bespreken.

6.

Financiële maatwerkvoorziening. Het budget voor Molenwaard in 2014 was
€ 49.657,-- en voor 2015 € 272.531,--. Over 2014 is aanzienlijk minder uitgegeven
(in A/V verband ca. 2 ton over!) Wat gebeurd er met het overschot?
Het geld dat over is van 2014 gaat in de algemene middelen.

7.

Zou graag de financiële Wmo rapportage willen zien over 2014. Wat is ontvangen,
wat is uitgegeven met de aantallen hulpvragen.
In de gemeente Molenwaard is er voor gekozen de overschotten terug te laten
vloeien in de algemene middelen. De begroting wordt opgesteld op basis van wat
nodig is, en dat overschrijdt ook de rijksmiddelen. Het tekort komt uit de algemene
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middelen, dus het overschot gaat weer terug naar de algemene middelen.
De jaarrekening wordt volgende week in de gemeenteraad besproken. Er is een
overschot van zo’n € 400.000,--.
De wethouder zegt toe te zullen bezien of voor voorzieningen voor gehandicapten en
chronisch zieken het eigen vermogen kan worden opgehoogd en het inkomen kan
worden opgetrokken tot 120% van de bijstandsnorm.

8.

Wat gebeurt er met de mantelzorgondersteuning? In Dordrecht krijgen de
mantelzorgers een pasje en in Zwijndrecht een parkeerkaart.
De wethouder zegt toe te zullen bezien waar de Molenwaardse mantelzorgers
behoefte aan hebben. Op 22 juni is er een bijeenkomst in ‘de Spil’, die Ria en Elly
zullen bijwonen.

De wethouder verlaat de vergadering na bedankt te zijn voor zijn beantwoording.
5.

Evaluatie gezamenlijke bijeenkomst platforms
Het platform Liesveld verzoekt voor de volgende bijeenkomst weer een onderwerp op de
agenda te zetten.
Voorgesteld wordt als onderwerp: Sociaal Team.
Volgende bijeenkomst eventueel in november 2015 voor jaarplan.
Jan zegt toe het excell-bestandje met het potentieel van de vrijwilligers te zullen
toemailen naar de adviesraadsleden.

6.

Bespreken Jaarplan 2015
De platforms zijn al bezig met de werkbezoeken.

7.

Bespreken klachten indicering huishoudelijke hulp
Er zijn geen klachten meer ontvangen bij de adviesraad. Eén zaak ligt nog bij de
gemeente. In Liesveld is de kwestie na mediation opgelost.

8.

Voortgang advisering
Het is momenteel rustig op dit front.

9.

Mantelzorgondersteuning
Ria en Elly gaan naar het regio-overleg. Na maandag zal de brief worden beantwoord.

10.

Communicatie
Er vindt maandelijks overleg plaats. Eindelijk is ook de monitoring nu rond. Een en ander
zal schriftelijk naar Arnolda worden gezonden.
Volgende week verschijnt een interview in ‘Het Kontakt’.
Opnieuw zijn er verwijzingen gemaakt naar de website etc.

11.

Financiële maatwerkvoorziening
Voorstel komt.

12.

Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.
Platform Graafstroom:
Wijnie is niet aanwezig om verslag te doen.
Platform Liesveld:
Gesproken is over de bezuiniging op de MolenHopper.
Platform Nieuw-Lekkerland:
In april vond een bijeenkomst plaats bij Philadelphia in de Haven over langdurige zorg.
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De vragen en opmerkingen zullen door Magda worden gebundeld en naar de gemeente
worden gezonden.
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Bouwcommissie:
Bouwplan in Streefkerk is nog niet beoordeeld; de tekeningen zijn inmiddels ontvangen.
’t Carillon in Nieuw-Lekkerland is gekeurd.
Regio:
Jan deelt mee dat het voorzittersoverleg op een laag pitje staat. Bezien zal worden hoe
de regionale adviesraad handen en voeten krijgt.
Gehandicapten Informatie Project Scholen:
Slechts 4 mensen hebben zich aangemeld. Na de vakantie gaat Magda in overleg met de
GIPS-groep Papendrecht om over toetreding tot die groep te praten.
13.

Terugkoppeling vanuit werkgroepen projectorganisatie
Al wekenlang niets meer van gehoord.

14.

Rondvraag
Arnolda deelt mee vorige week dinsdag bij de opening van het Huis van de Waard in
Groot-Ammers aanwezig te zijn geweest. Er hebben zich 20 vrijwilligers aangemeld en 9
‘cliënten’.
Geconstateerd wordt dat enkele vrijwilligers zelf tot de doelgroep behoren, waardoor het
mes aan twee kanten snijdt. Kennelijk is voor hen de stap van ‘zorgvrager’ nog te groot.
Geconstateerd wordt dat niemand de bijeenkomst Pgb Jeugdhulp op 8 juni jl. heeft
bijgewoond.
Cees deelt mee dat alle leden een betaling moeten hebben ontvangen.
Jan zegt toe een bijeenkomst in het Huis van de Waard te Nieuw-Lekkerland te zullen
bijwonen.

15.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Magda de vergadering om 21:30 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 9 juli 2015
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