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1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen:
Het interview in Het Kontakt heeft een aspirant-voorzitter opgeleverd. Magda zal een
afspraak maken voor een gesprek over enkele weken.
Ingekomen stukken:
150709-01a
Financiële maatwerkregeling: zie agendapunt 11.
Uitnodigingen:
150709-01c

werkbijeenkomst Sociale kaart regio A/V op dinsdag 30 juni jl. in ‘de
Spil’ te Bleskensgraaf is bijgewoond door Ria. Een verslag is nog niet
De

voorhanden.
150709-01d

De bijeenkomst over Dagbesteding, Dagopvang, leren en werken en
inloop, op 7 juli jl. is bijgewoond door Elly.
Naar aanleiding hiervan stelt Ada de vraag of het gebruikelijk is dat een
zorgboerderij voor ouderen in Streefkerk de deuren voor 2 weken sluit in
de vakantieperiode. Exacte gegevens hiervan op papier zetten en mailen
naar Magda, die hierover vragen zal stellen.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag 18 juni 2015
In het antwoord op vraag 6 van agendapunt 4 moet ‘pot Sociaal Domein’ worden
vervangen door ‘algemene middelen’.
In het antwoord op vraag 7 van agendapunt 4 moet ‘het minimum loon’ worden
vervangen door ‘de bijstandsnorm’.
Na deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
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4.

Met betrekking tot de Financiële maatwerkvoorziening merkt Jan op dit een inhoudelijk
goed stuk te vinden. Jan stelt een reactie op en mailt dit naar Magda.
Reactie op Monitoringsrapportage decentralisaties Sociaal Domein-1
Magda zal de reactie doormailen naar de griffie (griffie@gemeentemolenwaard.nl).

5.

Bespreken Jaarplan 2015
De platforms van Nieuw-Lekkerland en Liesveld zijn al bezig met de werkbezoeken. In
Graafstroom komt dit in september pas aan de orde.

6.

Bespreken klachten indicering huishoudelijke hulp
Magda neemt het lijstje in ontvangst en zal dit bespreken met wethouder Piet Vat.
Wijnie heeft via de mail een klacht ontvangen over een invalidenparkeerkaart. Afgesproken wordt dat Wijnie de mail doorstuurt naar Magda die na lezing zal bezien wie dit moet
afhandelen.

7.

Voortgang advisering
Reeds behandeld bij de diverse agendapunten.

8.

Mantelzorgondersteuning
Het verslag van het regio-overleg is nog niet ontvangen.

9.

Communicatie
De website van de gemeente Molenwaard is vernieuwd, maar nog niet helemaal klaar. De
link met de website van de Wmo-adviesraad moet nog worden toegevoegd.

10.

Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.
Platform Graafstroom:
Er heeft geen overleg plaatsgevonden.
Platform Liesveld:
Ria is afwezig.
Platform Nieuw-Lekkerland:
Bijeenkomst vond afgelopen dinsdag plaats. De vragen en opmerkingen zijn doorgesluisd
naar wethouder Piet Vat.
Bouwcommissie:
Gebouw ‘het Carillon’ in Nieuw-Lekkerland is gekeurd. Diverse zaken moeten nog worden
aangepast; er wordt echter niet snel gereageerd.
Regio:
Geen mededelingen.
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.

11.

Terugkoppeling vanuit werkgroepen projectorganisatie
Geen mededelingen.

12.

Rondvraag
Jan deelt mee de volgende vergadering op 3 september a.s. niet aanwezig te zullen zijn.

13.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Magda de vergadering om 20:45 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.
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Verslag: Ada den Ouden
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