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Margreet opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder wethouder Piet
Vat en John de Bus. John is teamleider Sociaal Domein en vervangt vanavond Menno
Keller, die op vakantie is. Ook Marlous wordt hartelijk welkom geheten op deze eerste
vergadering na haar zwangerschapsverlof.
1.

Bespreekpunten met wethouder Piet Vat en John de Bus
In het kader van de ondersteuning van de mantelzorger verwijst de wethouder naar het
programma “Aandacht voor Iedereen” en de klankbordgroep mantelzorgers.
Voor wat betreft de “thuiszitters” binnen Molenwaard wordt medegedeeld dat dit 6
jongeren zijn die in beeld zijn bij school, jeugdteam en leerplicht, terwijl ook aandacht is
voor een gezin waarvan de kinderen enkele dagen ongeoorloofd thuis zijn.
De kadernota is voor de zomervakantie in de gemeenteraad besproken en wordt verwerkt
in de begroting 2018 e.v..
Het verfijningprogramma is in uitvoering; gelden worden volop benut en uitgenut, o.a.
door Molenwaard Actief, de Welzijnsstructuur en de dementievriendelijke gemeente.
Daarnaast is een innovatie- en transformatiebudget gecreëerd voor het project “Jij bent
in beeld”. In Nieuw-Lekkerland heeft een 1e pilot gedraaid en inmiddels is men bezig met
het opzetten van een 2e pilot in Ottoland-Goudriaan.
Ook wordt nagedacht over de vrijwilligerswaardering, bijvoorbeeld in de vorm van een
pasjessysteem.
Het Noodfonds wordt regionaal opgepakt.
Voor de brugcoach zijn inmiddels de eerste leerlingen aangemeld door de scholen.
Op jeugd- en jongerenwerk zijn de laatste bezuinigingen vervallen en wordt gezocht naar
een andere aanpak.
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De jaarrekening Wmo laat per saldo een overschot zien van plm. € 40.000,--, waarbij wel
een fors tekort geldt op de jeugdzorg.
In het kader van “Beschermd wonen beschermd thuis” en hoe dit te organiseren is voor
de gemeente Molenwaard Jan Peter van Zoelen de ambtenaar die hierover de contacten
onderhoudt met de verschillende woningbouwcorporaties.
Het verslag van de werkgroep ‘kwetsbare ouderen’ (te onderscheiden in medisch, sociaal
en/of psychisch) agenderen voor de volgende vergadering.
Inzake het afschaffen van de eigen bijdrage in de gemeente Leerdam stelt de wethouder
dat ook in Molenwaard op een aantal onderdelen de eigen bijdrage is afgeschaft dan wel
verlaagd. Toegezegd wordt een overzicht te overleggen binnen 14 dagen.
2.

Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
Shirly heeft zich voor vanavond afgemeld.
Deze avond zal volgens afspraak informeel worden afgesloten. De vorige vergadering
waren daarvoor teveel afwezigen.
De brief van het platform Liesveld over het VN-verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap inclusief de Quick Scan zullen door Ria en Magda worden
voorbehandeld ter bespreking in de volgende vergadering.
Voor de uitnodiging Masterclass positieve gezondheid op 26 september te Dordrecht
bestaat geen animo.
De avond voor de Jeugdhulp ZHZ op 30 augustus in Kunstmin te Dordrecht is bijgewoond
door Shirly en Marlous. Zie verder bij punt 8.

3.

Vaststellen agenda
Aan de agenda onder punt 1 wordt als bespreekpunt toegevoegd: Armoedebestrijding.

4.

Vaststellen verslag van 6 juli 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Bespreking uitgebrachte adviezen en reactie daarop door college
Nog geen reactie ontvangen op ons advies op de Verordening MO 2018. Overeengekomen
wordt dat Ada een mail met achterliggende stukken stuurt naar John de Bus van alles
waarop nog geen reactie is ontvangen.
Dit betreft de volgende onderwerpen:
Reactie op Verordening MO 2018
Reactie op signalerend huisbezoek
Brief inzake onafhankelijke cliëntondersteuner
Reactie op Huishoudelijke Ondersteuning.

6.

Bespreking brief Zedje ter voorbereiding op het gezamenlijk Wmo-overleg met
Giessenlanden
In Molenwaard geldt een brede adviesraad die het gehele sociale domein omvat. In
Giessenlanden behoort de participatie en de jeugdzorg niet tot het speelveld van de
adviesraad.
Ons voorstel aan de Wmo-raad van Giessenlanden én de beide colleges wordt het
instellen van een brede adviesraad, het gehele sociale domein omvattend, het handhaven
van de platforms én de bouwcommissie.
Op 2 oktober vindt overleg plaats met de Wmo-adviesraad Giessenlanden; locatie en
tijdstip zijn nog niet bekend.
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7.

Actuele rapportages
Platform Liesveld
Brief betreffende VN verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap opgesteld en

verzonden. Volgende vergadering is 18 september.
Platform Nieuw-Lekkerland
Nogmaals gesproken over de Mole Hopper.
Bouwcommissie
Op 25 september wordt gestart met ’t Waellant te Nieuw-Lekkerland.
Communicatie
De communicatieadviseur is Marjan Jansen-Manenschijn (06 22 60 12 92).
Het communicatie-overleg moet weer nieuw leven worden ingeblazen.
Met het Wmo-team c.q. Brenda om de tafel gaan zitten om de inhoud van de enquête te
bezien
8.

Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen
Marlous heeft de ‘Avond voor de Jeugdhulp Zuid-Holland zuid’ op 30 augustus jl. in
Kunstmin te Dordrecht bijgewoond. Dit heeft veel geld gekost, had inhoudelijk niet
zoveel om het lijf en was voornamelijk een netwerkbijeenkomst voor bobo’s.
Conclusie: zonde van het geld, terwijl er juist op het gebied van de jeugdzorg zoveel geld
tekort is.

9.

Rondvraag
Op 2 oktober vind het gezamenlijk overleg plaats met Giessenlanden. Tijd en locatie
zullen door Giessenlanden worden doorgegeven.
Op 3 oktober vindt eenbrede informatiebijeenkomst plaats over armoedebestrijding.
Uitnodiging van de gemeente volgt.
Ada zal een voorzetje maken voor een brief over het Plan van Aanpak Beschermd Thuis,
waarvoor ons vooraf geen advies is gevraagd. Dit plan werd ons toegezonden op 26 juli
jl.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 26 oktober a.s.

12.

Sluiting en informeel samenzijn met hapje en drankje
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:35 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng en nodigt ons uit voor een kort informeel
samenzijn beneden aan de bar.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 26 oktober 2017

3

