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Margreet opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Menno Keller
die helaas alleen is omdat wethouder Piet Vat niet aanwezig kan zijn. Ook een hartelijk
welkom voor de heer Eli Vonk uit Nieuw-Lekkerland, die de komende vergaderingen zal
onderzoeken of hij zich thuis voelt in de Wmo-adviesraad.
1.

Overleg met Menno Keller
Het Cliëntervaringsonderzoek laat een heel algemeen beeld zien; de gemeente kan er
niets mee, aldus Menno.
Magda reageert hierop dat ook op de enquête van de adviesraad weinig respons komt.
Overeengekomen wordt dat met Brenda besproken zal worden of de beide enquêtes
kunnen worden samengevoegd en door de cliënten naar een onafhankelijke derde als de
adviesraad worden teruggezonden.
Menno deelt mee dat vanuit Giessenlanden Joost-Jan met een voorstel komt om een
gezamenlijk met de adviesraad van Giessenlanden te overleggen.
Margreet deelt mee dat een gezamenlijk overleg al tweemaal heeft plaatsgevonden.
Magda merkt op dat voor wat betreft de hoogte van de eigen bijdrage de
eenpersoonshuishoudens in de laagste inkomensgroep het volledige maximale bedrag
van € 17,50 betalen en dat de hogere inkomensgroepen een bedrag betalen dat
aanmerkelijk lager is dan de maximale bijdrage. Overeengekomen wordt deze
ongelijkheid schriftelijk aan het college voor te leggen.
Menno deelt mee dat vanuit het Sociaal Team het voorstel is gekomen dat een delegatie
van de adviesraad op werkbezoek komt bij het ST, bij voorkeur op een donderdagmiddag.
Het ST is nu bezig met een evaluatie en wil met de adviesraad bespreken hoe dingen met
ons gedeeld kunnen worden.
Vervolgens wijst Menno ons nog op het project ‘Jij in beeld’, waarvan de pilot in NieuwLekkerland nu is uitgebreid naar Goudriaan-Ottoland. De bedoeling is dit project in 2018
gemeentebreed uit te rollen.
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2.

Margreet bedankt Menno voor zijn bijdrage waarna Menno de vergadering verlaat.
Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
Shirly heeft zich voor vanavond afgemeld.
Margreet verwijst naar de nieuwssite van de VNG, waarop de financiële gevolgen van het
regeerakkoord voor het sociaal domein wordt geschetst.
Als lid van het Wmo-platform Nieuw-Lekkerland zal de heer Eli Vonk de komende
vergaderingen onderzoeken of hij zich thuis voelt in de Wmo-adviesraad. De heer Vonk is
vader van een zoon met een verstandelijke en lichamelijke beperking.
Zowel de ingekomen als uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen. De
uitnodiging Thema-avond Armoedebeleid op 3 oktober jl. wordt besproken bij
agendapunt 11.
Margreet stelt voor de uitnodiging om lid te worden van INVK (Nederlands Instituut voor
Kennisoverdracht) voorlopig niet te honoreren.

3.

Vaststellen agenda
Agendapunt 9 (rooster van aftreden) wordt gekoppeld aan agendapunt 6 met daarbij de
vraag: Hoe ziet de ideale adviesraad er uit anno 2019?

4.

Vaststellen verslag van 7 september 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt Margreet op dat de op pagina 2, agendapunt 1 12 e
alinea toegezegde bespreking van het verslag van de werkgroep ‘kwetsbare ouderen’ niet
voor deze vergadering staat geagendeerd. Agenderen voor de vergadering van 14
december 2017.

5.

Bespreking uitgebrachte adviezen en reactie daarop door college
Nog even afwachten.

6.

Verslag bespreking met Wmo-adviesraad Giessenlanden inzake fusie, rooster
van aftreden en bespreking vraag: Hoe ziet de ideale adviesraad eruit anno
2019?
Jan merkt op het een prima bijeenkomst te hebben gevonden, waarbij het verrassend
was dat ook het ouderencomité als welzijnsclub aanwezig was.
Wat voor onze adviesraad belangrijk is:
- Een brede adviesraad, het gehele sociale domein omvattnd;

-

Handhaven vooroverleg met wethouder;

-

Handhaven gevraagd en opgevraagd advies;

-

Handhaven platforms én bouwcommissie;

-

Diversiteit van de raadsleden: rraad moet afspiegeling zijn van het gehele sociale
domein.

7.

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Magda zegt toe een en ander te zullen uitzoeken in sameenwerking met de bouwcommissie.

8.

Bespreking verslag over ontwikkelingen William Schrikker Groep
Marlous deelt mee dat wethouder Piet Vat oprecht geschokt was. Gelukkig gaat de WSG
de eerste terrmijn weer mee.
Margreet bedankt Marlous voor het duidelijke verslag. Mechteld komt met een brief over
het vervolg.
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Mechteld, beleidsadviseur bij de gemeente met Jeugd in haar portefeuille, wil graag wat
langer kennismaken met de mensen van de adviesraad/platforms met Jeugd als
aandachtsgebied. Doel van het gesprek is kennismaken, elkaar bijpraten over recente
ontwikkelingen en kijken naar hoe we goed met elkaar samen kunnen werken.
Ada zal voor een afspraak contact opnemen met Mechteld.
Jan oppert om ook Bali Herlaar van Zorgboerderij de Parel en Lilian Spijker hierbij te
betrekken. Jan zal Ada de emailadressen doormailen.
9.

Bespreken rooster van aftreden leden adviesraad
Aftredend en niet-herkiesbaar zijn Elly en Marlous.
Geopperd wordt een afscheidsetentje te organiseren op donderdag 11 januari in ‘de Prik’
te Streefkerk. Ada zal dit bespreken met Piet Vat.
Nagedacht moet worden hoe we een dringende oproep kunnen doen voor jeugdige
raadsleden voor met name het participatie-onderdeel.

10.

Actuele rapportages
Platform Nieuw-Lekkerland
Op 30 oktober belegt het platform Nieuw-Lekkerland een avond over jeugdzorg.
Bouwcommissie
’t Waellant te Nieuw-Lekkerland is getoetst. Het rapport gaat naar de Woningbouwvereniging en naar de gemeente.
Communicatie
Het communicatie-overleg moet nieuw leven worden ingeblazen.

11.

Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen
Met betrekking tot het Plan van Aanpak Beschermd Thuis vraagt Ria aandacht voor de
praktische invulling. Het plan moet besproken worden met de mantelzorgers van
psychiatrische patienten. Ria acht het van belang de adviesraad van Giessenlanden
hierbij te betrekken.
Naar aanleiding van de bijeenkomst in Dordrecht over ‘Beschermd wonen Beschermd
thuis’ acht Elly het nuttig de kennis van de plaatselijke verordening en adviezen regionaal
met uit te wisselen.
Arnolda heeft de bijeenkomst Armoede-beleid op 3 oktober bezocht. De bijeenkomst was
heel informatief. Via Avres komt er een budget-workshop.
Margreet deelt mee dat door Avres een formulierenbrigade is opgestart, waarop
kosteloos een beroep kan worden gedaan.
De Stichting Leergeld Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft te weinig geld om de 229
kinderen structureel te kunnen helpen.

12.

Rondvraag
Magda deelt mee dat zich 2 personen hebben gemeld via de website met vragen over de
gemeente, onder wie 1 persoon waarvan de aanvraag niet werd gehonoreerd.
Ada zal de heer Vonk de bereikbaarheidgegevens van de adviesraad toemailen.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 14 december a.s.

13.
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Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:50 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 14 december 2017
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