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Afwezig:

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

Gasten:

Anja Lamers en Carin van Zijl van de gemeente Molenwaard

Aanvang:
Sluiting:

19:30 uur
21:15 uur

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Anja Lamers en
Carin van Zijl die ons iets zullen vertellen over resp. de mantelzorgwaardering van dit
jaar en over de contractering van maatschappelijke begeleiding in 2016 e.v..
Mededelingen:
Het gesprek met de aspirant-voorzitter heeft niets opgeleverd. Magda en Elly krijgen van
de vergadering mandaat om de huidige gang van zaken voort te zetten.
Ingekomen stukken:
150903-01a
De beantwoording van Piet Vat voldoet niet helemaal. In het vervolg
geen individuele vragen stellen op deze wijze.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Bij agendapunt 7 wordt toegevoegd de
advisering over de Sociale Kaart.

3.

Vaststellen verslag 9 juli 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Mantelzorgondersteuning en -waardering
Anja is op projectbasis tijdelijk in dienst van de gemeente Molenwaard en heeft twee
opdrachten: a. de mantelzorgwaardering en b. de evaluatie van de welzijnsstructuur.
Voor wat betref de mantelzorgwaardering heeft in juni een brainstormsessie
plaatsgevonden. Voorheen werd dit op landelijk niveau uitgevoerd door de SVB. Het
budget is gedeeltelijk overgeheveld naar de gemeenten. Voor 2015 is in Molenwaard
gekozen voor een waardering in de vorm van een VVV-bon ad € 100,--. Voor 2016 e.v.
dient structureel mantelzorgbeleid te worden ontwikkeld.
De Wmo-adviesraad zal zich beraden over de vorm van de waardering en eventuele
suggesties doen richting gemeente.
Op het gebied van mantelzorgondersteuning wordt regionaal beleid ontwikkeld via
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5.

personenaanpak.
Contractering maatschappelijke begeleiding voor 2016 e.v.
Carin is de inkoopadviseur van de gemeente Molenwaard en momenteel bezig met de
inkoop van Wmo-maatwerkbegeleiding 2016. Voor 2015 geldt dat bestaande cliënten hun
zorg behouden. Aan het college van B&W zal worden voorgesteld de zorg ook voor 2016
te continueren. I-Wmo is nog niet goed geïmplementeerd; dit moet snel in orde gebracht
worden.
Elly informeert hoe de gemeente Molenwaard zit in de Gedragscode Huishoudelijke
Ondersteuning.
Carin stelt dat de gedragscode is opgesteld door de VNG én de zorgaanbieders met tot
doel transparantie én een handvat voor de inkoop.
Er zijn geen verdere vragen voor beide gasten en Magda bedankt beide voor hun
bijdrage.
Beide dames verlaten de vergadering.

6.

Bespreken Jaarplan 2015
De cijfers van de gemeente zijn nog niet bekend.
Eerd vragen welke informatie inmiddels bekend is (aantal aanvragen, aantal afwijzingen
etc.).
Het communicatie-overleg vindt nog steeds iedere maand plaats. Vooralsnog deze frequentie handhaven en op termijn afbouwen.
Ada zal contact opnemen met Marieke Ambachtsheer om het Sociaal Team uit te nodigen
voor de vergadering van 22 oktober a.s.
De bijeenkomst met de platforms agenderen voor bespreking met Jan Simons.

7.

Voortgang advisering
Financiële maatwerkvoorziening
De maatwerksuggesties zijn overgenomen.
Regionale adviesorganen
Magda zal doorgeven dat Shirly onze afgevaardigde is en Arnolda zal optreden als haar
vervangster.
Sociale Kaart
Het advies moet vóór 18 september worden uitgebracht. Marlous en Cees zullen zich
daarover buigen.

8.

Communicatie
De communicatie met de gemeente verloopt via Eerd.
De website van de gemeente is veranderd en ziet er meer uitnodigend uit. De link met de
Wmo-adviesraad is hersteld.
De vragenlijsten en boekjes gaan mee met de huisbezoeken.
Brenda is eindverantwoordelijk voor de folder.
De vraag wordt gesteld ‘Wat te doen met sociale media?’ Marlous is bereid ons de ‘ins en
outs’ van o.a. twitter bij te brengen. Vooralsnog lijkt de animo niet groot. Even laten
bezinken?

9.

Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.
Platform Graafstroom
Overleg vindt volgende week plaats. Wijnie zal de platformleden vragen haar niet voor alles alleen te laten opdraaien.
Platform Liesveld
Komt a.s. maandag bijeen.
Platform Nieuw-Lekkerland
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Jan is afwezig.
Bouwcommissie
Komt a.s. maandag bijeen.
Regio
Ria en Jan hebben op verzoek van Jan Peter van Zoelen het DIN-programma
‘ondersteuning’ besproken en reacties gegeven. Deze reacties betroffen vooral de te
verwachten behaalde resultaten voor de periode tot 2018. Ze worden aangegeven in
percentages. De moeilijkheid is vooral het meten van deze resultaten.
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. Afspraak deze week
ging niet door. Magda zal een nieuwe afspraak maken.
10.

Terugkoppeling vanuit werkgroepen projectorganisatie
Geen mededelingen.

11.

Rondvraag
Wijnie stelt de gang van zaken binnen het platform Graafstroom aan de orde in de
eerstvolgende bijeenkomst van het platform. Wanneer er binnen het platform niets
veranderd, zegt Wijnie te zullen opstappen.
Ria stelt de invalidenparkeer-problematiek bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem aan de
orde. Dit is echter een zaak voor de Wmo-adviesraad van de gemeente Gorinchem.

12.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Magda de vergadering om 21:15 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 22 oktober 2015
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