Wmo adviesraad Molenwaard
Secretariaat:

Ria Verheij (inhoudelijk)
T: (0184) 66 26 67
M: 06 51 74 64 99
E: cverheij1959c@kpnmail.nl
Ada den Ouden (uitvoerend)
M: 06 23 25 42 90
E: ada.denouden@gemeentemolenwaard.nl

Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 14 december 2017
Aanwezig:

Elly van der Leer, Magda Heijboer, Ria Verheij en Arnolda Baars

Afwezig:

Margreet Hoeijenbos, Jan Simons, Marlous Beijer en Shirly van der Hout

Gasten:

Piet Vat, Menno Keller en Eli Vonk

Aanvang:
Sluiting:

19:30 uur
21:25 uur

Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder wethouder Piet
Vat en Menno Keller. Ook een hartelijk welkom voor de heer Eli Vonk uit NieuwLekkerland, die de komende vergaderingen zal onderzoeken of hij zich thuis voelt in de
Wmo-adviesraad.
1.

Overleg met Piet Vat en Menno Keller
Piet deelt mee dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente Giessenlanden over de
positie van Zedje en de Seniorenraad naar aanleiding van de brief van Zedje.
In Giessenlanden hebben 2 personen van de Seniorenraad en 2 personen van Zedje
maandelijks contact met de wethouder.
In Molenwaard wordt gewerkt met één brede raad met álle geledingen.
Wordt vervolgd.
Op een tweetal van onze adviezen aan het college, te weten de ombudsfunctie,
cliëntondersteuning en vertrouwenspersoon én de eigen bijdrage voor eenpersoonshuishoudens is nog geen schriftelijke reactie ontvangen.
Ada zal een mail sturen naar Menno om hem hieraan te herinneren.
Menno deelt mee dat de vertrouwenspersoon ook in 2018 haar werkt blijft doen.
Piet merkt op ten aanzien van de eigen bijdrage , waarbij in verhouding de hogere
inkomens een lagere eigen bijdrage betalen, dat de algemene richtlijn gehandhaafd blijft.
Wanneer dit problemen oplevert, moet de gemeente maatwerk leveren.
Het werkbezoek aan het Sociaal Team vindt plaats op dinsdag 30 januari om 19:30 uur.
Desgevraagd deelt Menno mee dat er diverse projecten zijn opgestart voor de
dementievriendelijke gemeente. In januari en februari vindt de benodigde scholing plaats,
waarna in het eerste kwartaal 2018 actie wordt ondernomen.
Vooral onder de grote groep met niet-aangeboren hersenletsel wordt een behoeftepeiling
gedaan. O.a. Sport in prikkelarme situatie, lotgenotencontact en scholing.
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De communicatieadviseur Soc. Domein (Marjan Janssen Maneschijn) was de laatste
maanden al moeilijk bereikbaar en heeft nu de gemeentelijke dienst verlaten.
Piet deelt mee dat in het eerste kwartaal van 2018 bezien zal worden of samen met de
gemeente Giessenlanden een adviseur voor het Sociale Domein kan worden
aangetrokken.
In de afgelopen raadsvergadering is het besluit genomen tot verhoging van de
draagkrachtgrens van 110% naar 120% van de toepasselijke bijstandsnorm voor de
uitvoering van de bijzondere bijstand en het minimabeleid.
Inzake de jeugdzorg vindt volgende week in Nieuw-Lekkerland een laagdrempelige
gespreksavond plaats met vier ouderparen, Klarieke, Mechteld en Piet.
Voor wat betreft de armoedebestrijding wordt opgemerkt dat de Stichting Leergeld met
een financieel tekort kampt. Piet deelt mee dat het tekort automatisch door de
gemeenten, samen met sponsoren wordt aangevuld. Voor de gemeenten geldt hiervoor
een open eind financiering.
Het Cliëntervaringsonderzoek laat een heel algemeen beeld zien waar de gemeente niets
mee kan. Door de gemeente is hierover een brief uitgegaan naar het ministerie.
Magda merkt op graag een proef te willen met een gezamenlijke enquête.
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 morgen een evaluatie plaatsvindt met de gezamenlijke besturen
van de Huizen van de Waard.
Medegedeeld wordt dat MHG stopt met haar werkzaamheden en alle leveranties van
hulpmiddelen etc. naar MediPoint gaan.
Menno deelt nog mee dat het ‘plan Multimate’ te Nieuw-Lekkerland als o.a. nieuw Huis
van de Waard steeds meer vorm begint te krijgen.
Magda bedankt Piet en Menno voor hun aanwezigheid en bijdrage, waarna zij de
vergadering verlaten.
2.

Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
Margreet en Jan hebben zich voor de vergadering afgemeld en ook Shirly en Marlous zijn
niet aanwezig.
Het geplande afscheidsdiner op 11 januari in De Prik te Streefkerk kan geen doorgang
vinden omdat de bistro nog gesloten is. Afgesproken wordt de geplande datum te
handhaven en Ada zal informeren bij De Kat in de Wilg te Oud-Alblas of De Ertepeller te
Papendrecht (niet alleen beschikbaarheid maar vooral ook de toegankelijkheid).
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.

3.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen verslag van 26 oktober 2017
Op enkele kleine taalkundige correcties na wordt het verslag wordt vastgesteld.

5.

Bespreking uitgebrachte adviezen en reactie daarop door college
Voor de volgende vergadering agenderen:
- Ombudsfunctie en cliëntondersteuning
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-

Bijdrage eenpersoons huishoudens.
Omdat een schriftelijke reactie (nog) niet ontvangen is, zal Ada hierom vragen.
6.

Bespreking verslag van de werkgroep ‘kwetsbare ouderen’
Er is geen verslag en de laatste bijeenkomst is ook al weer een tijdje geleden.

7.

Bespreking nieuw te vormen adviesraad
Als naam wordt voorgesteld Sociale Adviesraad Molenlanden (liever geen Domein).
Gewenste overleg structuur
- Ambtelijke secretariële ondersteuning
- Beleidsambtenaar aanwezig bij vergadering of deel van de vergadering
- Wethouder op afroep
- Vóór de vergadering van de Sociale Adviesraad Molenlanden een overleg met
beleidsambtenaar, wethouder en 2 leden SAM.
In de platforms zo’n breed mogelijke vertegenwoordiging zien te krijgen.
Platforms zijn de oren en ogen lokaal.
Leden platforms kunnen zitting nemen in lokale klankborggroepen of dorpsraden.
Huidige Wmo Raad Giessenlanden wordt (is officieel al een platform) Wmo platform,
waarbij een aantal leden zitten kunnen nemen in Sociale Adviesraad.
Leden in Sociale Adviesraad Molenlanden kunnen zitting nemen namens een organisatie,
doch zonder last of ruggenspraak.
Gewenste doelgroepen in Sociale Adviesraad:
Participatie
Jeugd
Wmo
GGZ
Gehandicapten verstandelijk
Gehandicapten lichamelijk
Mantelzorgers
Ouderen
Maatschappelijke organisaties zoals welzijn, diaconieën
Vluchtelingenwerk
Gewenst aantal leden
Maximaal 13 (altijd oneven)
1 onafhankelijk voorzitter
Website
Belang van een website wordt onderkend. T.z.t. lay-out aanpassen
www.adviesraadmolenlanden.nl
Inmiddels aantal domeinnamen geregistreerd.
Magda Heijboer beheert nu de website, 2e persoon die het beheerst is gewenst.
Eventueel aanvulling met Twitter-account
Financiën
Benodigd budget € 15.000,--, waarvan elk platform € 1.000,-- ontvangt.
Vergoedingen leden Sociale Adviesraad nog met elkaar afstemmen.
Bij aanvang Sociale Adviesraad wellicht extra professionele ondersteuning en
scholing nodig van bijv. Zorgbelang, waarvoor afzonderlijk budget wordt gevraagd
Tijdpad
November 2018 zijn de herindelingsverkiezingen
Per 1-1-2019 nieuwe gemeente Molenlanden
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Eind december 2017 Wmo-raden nemen principe besluit n.a.v. dit praatstuk
Eind januari praatstuk naar colleges voor standpunt bepaling
Vanaf 1 april gaan huidige Wmo-raden gezamenlijk vergaderen
In 3e kwartaal 2018 moet Sociale Adviesraad Molenlanden staan

De Bouwcommissie bestaat alleen in Molenwaard en omvat de gehele gemeente. Nog
bespreken met Giessenlanden of ook zij willen deelnemen aan deze commissie.
8.

Vaststellen vergaderschema 2018
Het vergaderschema wordt aangepast. 10 mei wordt 3 mei i.v.m. Hemelvaartsdag en 13
december wordt 6 december. Het definitieve vergaderschema wordt toegemaild.

9.

Actuele rapportages
Platform Nieuw-Lekkerland
Geen opmerkingen omdat Jan afwezig is.
Platform Liesveld
Ria merkt op merkt op dat door Juin soms geen geschikt vervoer wordt ingezet voor een
rolstoelgebruiker. Hieraan valt door derden weinig te doen. Personen moeten bij een
reservering zelf hun indicatie aangeven.
Elly zegt dat het vervoer nu aanmerkelijk beter geregeld is.
Bouwcommissie
’t Waellant te Nieuw-Lekkerland is getoetst en het rapport is gisteren besproken met de
Woningbouwvereniging. Conclusie: positief gereageerd op het rapport en alle voorstellen
worden overgenomen.
Communicatie
Het communicatie-overleg moet nieuw leven worden ingeblazen.

10.

Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen
Elly en Jan hebben het fractieberaad met Giessenlanden over de participatie bijgewoond.
Aanwezig waren onder meer ‘Jij in Beeld’ en Sterk@Werk.
In Molenwaard gaat het om iedereen met een afstand tot werk.
In Giessenlanden geldt het alleen voor uitkeringsgerechtigden.
Agenderen voor de volgende vergadering: Het vergaderschema van het Regionaal
Overleg en een tweede vertegenwoordiger voor dit overleg.

11.

Rondvraag
Elly deelt mee als bestuurslid van de Stichting Crossroads dat door deze stichting het
besluit genomen is tot opheffing. Elk bestuurslid heeft € 15.000,-- te besteden. Elly
verzoekt ons na te denken over een nuttige besteding. Overeengekomen wordt dat
iedereen hierover nadenkt en tips via de mail doorgeeft.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 1 februari 2018.

12.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Magda de vergadering om 21:25 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng en goede kerstdagen en jaarwisseling
toegewenst te hebben..

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 1 februari 2018
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