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Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 1 september 2016
Aanwezig:

Magda Heijboer, Elly van der Leer, Ria Verheij, Marlous Beijer, Arnolda Baars,
Wijnie Stuurman, Cees van der Linde, Shirly van der Hout, Margreet Hoeijenbos
en Jan Simons.

Gasten:

Jan-Peter van Zoelen (agendapunt 5)

Aanvang:
Sluiting:

19:30 uur
21:20 uur

1.Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Jan heeft een uitnodiging ontvangen voor een thema-avond Sociaal Domein in ’t Waellant
te Nieuw-Lekkerland op 27 september a.s.
Elly heeft een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst op 30 september a.s. over de
Sociale Toegang.
2.

Verkiezing onafhankelijk voorzitter
Magda verzoekt Margreet de vergadering voor enkele minuten te verlaten.
Nu de bedenktijd is verstreken heeft Margreet te kennen gegeven bereid te zijn het
voorzitterschap op zich te nemen. De vergadering stemt unaniem in met de voordracht.
Margreet verschijnt weer ter vergadering en wordt door iedereen verwelkomt als nieuwe
voorzitter. Magda deelt mee met Margreet te hebben afgesproken dat het voorzitterschap
per direct wordt overgenomen. Magda zal voor de officiële benoeming contact opnemen
met Susanne.
Margreet bedankt de raad voor het in haar gestelde vertrouwen en bedankt Magda
namens de raad voor de werkzaamheden die zij de afgelopen periode als waarnemend
voorzitter heeft gedaan. Elly zal nog aanblijven als vicevoorzitter.

3.

Vaststellen agenda
Aan agendapunt 7 wordt toegevoegd een uitnodiging voor een bijeenkomst van het INKV
(Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht).

4.

Vaststellen verslag van 30 juni 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het gestelde in punt 4 van het verslag (toelating nieuw bestuurslid)
deelt Magda mee dat op basis van het reglement het betreffende lid niet kan toetreden
als lid in verband met belangenverstrengeling als gecontracteerde partij.
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Marlous stelt dat zij in dezelfde positie verkeert en informeert of dat wel is toegestaan.
Margreet zegt toe hiernaar te zullen informeren.
5.

Verfijningsprogramma Sociaal Domein 2016-2018
Jan-Peter deelt mee dat een verfijningsprogramma is opgesteld omdat binnen het Sociaal
Domein over 2015 geld over is. Dit onderdeel zal regelmatig op de agenda worden
geplaatst.
In de gemeenteraad is een motie aanvaard om de afschaffing van de eigen bijdrage te
bezien.
Magda vraagt aandacht voor een laagdrempelige toegang, bijvoorbeeld door een sociaal
raadsman/-vrouw, hulp bij het invullen van formulieren, uitleg van procedures etc.
Jan-Peter deelt mee dat op het terrein van de Participatiewet rekening wordt gehouden
met een forse begrotingswijziging voor 2016 en volgende jaren.
Inmiddels is lokaal een noodfonds ingesteld als ‘knelpuntenpot’.
Voor de doorontwikkeling van de welzijnsstructuur wordt extra geld gegenereerd.
Ria deelt mee via de VNG informatie te hebben ontvangen over integrale vroeghulp (IVH)
voor kwetsbare jonge kinderen met meervoudige complexe vragen in de leeftijd van 0 tot
7 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand.
Jan-Peter zegt deze informatie niet te kunnen. Toegezegd wordt dat Ria hem deze
informatie zal toemailen.
Shirly zegt bij het onderdeel Jeugd / Onderwijs het onderwerp ‘pesten’ te missen. Ook
via de Buurtsportcoach zou hieraan aandacht moeten worden besteed.
Jan constateert dat voor de jongerenwerker te weinig uren worden uitgetrokken.
Ria informeert naar de uitslagen van het signalerend huisbezoek.
Jan-Peter zegt toe onze vragen en opmerkingen te zullen meenemen. Het
verfijningsprogramma zal steeds verder worden ‘verfijnd’ en ongetwijfeld regelmatig ook
aan de Wmo-adviesraad worden voorgelegd.
Margreet bedankt Jan-Peter voor zijn toelichting, waarna hij de vergadering verlaat.

6.

Communicatie
Aan de orde is geweest het verbeteren van de inrichting van de gemeentelijke website.
Over 4 weken hebben Magda en Ria weer overleg met het team Communicatie.

7.

Actuele rapportages
Platform Liesveld
Afgelopen maandag is gesproken met iemand van de Cliëntenraad van Avres. Daarbij
kwam naar voren dat de gemeente Gorinchem voor een aanvullende uitkering uitgaat
van een inkomen van 120% van de bijstandsnorm, terwijl in de andere AV-gemeenten,
waaronder Molenwaard, wordt uitgegaan van 110% van de bijstandsnorm.
Platform Nieuw-Lekkerland
De Wmo-vertrouwenspersoon komt maandag 5 september a.s. kennismaken met het
platform.
Bouwcommissie
De Bouwcommissie komt 12 september a.s. weer bijeen.
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Gips
Ligt een beetje stil vanwege te weinig mensen. Magda zegt toe dit weer te zullen
oppakken.
Regio
De volgende regiovergadering is op 4 oktober a.s.
INVK (Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht)
Ria is benaderd voor een bijeenkomst op 7 oktober op het landgoed Trompenburg te ’s
Gravenland. Dit betreft een vrij elitaire groep die afhankelijk van het onderwerp zelf
mensen benaderen om hun bijeenkomsten bij te wonen. Ondanks wat scepsis van de
zijde van Cees wordt besloten positief op een uitnodiging te reageren.
8.

Terugkoppeling uit werkgroepen projectorganisatie
De raadswerkgroep Sociaal Domein heeft een thema-avond op 27 september a.s. in ’t
Waellant te Nieuw-Lekkerland. Elly, Margreet en Shirly zullen de bijeenkomst bijwonen.
Op 13 september vindt een netwerkmiddag Molenwaard plaats.

9.

Rondvraag
Magda deelt mee dat in het verleden zo’n 6 trapliften per dag in de diverse gemeenten
werden aangebracht. Thans is dit aantal teruggelopen tot ± 4 per week.
Arnolda informeert naar de datum van de volgende vergadering. In haar agenda staan 2
data in oktober. De juiste datum is donderdag 27 oktober.
Margreet stelt voor dat iedereen zijn afwezigheid voor langere tijd (bij vakanties o.i.d.)
aan Ada doorgeeft.
Margreet bedankt Elly en Magda nogmaals voor hun inzet gedurende de afgelopen tijd.

10.

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

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 27 oktober 2016
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