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1. Opening en mededelingen
Voorzitter Rinske Krale opent klokslag 19.30 uur de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen en de
mededeling dat wethouder Piet Vat die vanavond aanwezig zou zijn helaas verstek moet laten gaan en dat zijn bezoek aan
de adviesraad nu op 25 april staat gepland. Hierop wordt door de leden enigszins ‘teleurgesteld gereageerd, dit vinden wij
een slechte zaak’ . De gemeente wil een gemeente zijn die dicht bij de bevolking staat en dat deze wethouder zo omgaat
met een nieuwe, enthousiaste Wmo-adviesraad getuigt hier nu niet direct van.
Willie Groenemeijer meldt dat zij benaderd is door de organisatie van de dag v.d. Zorg op 16 maart a.s. in Graafzicht en
het Hof van Ammers over het meedoen van de Wmo-adviesraad ( mogelijkheid van het bemensen van een stand).
Willie geeft aan dat we dan wel wat te bieden moeten hebben bijv. Wmoboekje of een flyer, zij heeft hier eerder al over
aangeklopt bij de gemeente, maar daarmee nog niets bereikt. Aangezien het kort dag is besluiten we deze keer niet mee te
doen met een kraampje. Wel is iedereen uitgenodigd om mee te zingen op zaterdagmorgen, aanvang 09.30 uur in de grote
zaal van Graafzicht. Graag opgeven bij Ada Korevaar.
Hierop aansluitend biedt Willie zich aan om de communicatie/profilering van onze nieuwe Wmo adviesraad op zich te
nemen wat door allen in dank wordt aangenomen.We willen graag weten hoe zit het met de financiën en de lopende
processen en vragen Brenda om de inhoud van een vast agendapunt ‘stand van zaken’ voor haar rekening te nemen.
2. Vaststellen agenda
Magda Heijboer mist enkele stukken op de agenda waarop de secretaris Stineke Borstlap reageert dat zij een lijst met
ingekomen stukken als agendapunt heeft opgevoerd met het idee om de daar opstaande stukken bij dit agendapunt te
bespreken. Er bleken ondanks dat nog 2 agendapunten te ontbreken namelijk het vergaderrooster en het rooster van
aftreden. Hiermee is de vergadering akkoord, waarna de agenda wordt aangepast en vastgesteld.
3. Verslag vorige vergadering 17.01.13
Met het oog op het plaatsen van het verslag op de website van de gemeente wordt afgesproken dat in het verslag gewoon
onze namen worden vermeld, zowel voor- als achternaam, Wanneer een lid zich afmeldt wordt dit in het verslag slechts
als afwezig met kennisgeving vermeldt. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen, Magda geeft de tekstuele wijzigingen per
mail door aan de secretaris waarna, nadat alle wijzigingen zijn doorgevoerd het verslag kan worden vastgesteld en
getekend voor het archief.
4. Lijst ingekomen post
Uitnodiging meeloopstage Syndion.
Hiervoor is zeer grote belangstelling, dus hiervoor inschrijven is niet meer mogelijk.
Vooraankondiging open dag Zorgbelang 28 mrt.
Wijnie Stuurman en Stineke Borstlap zijn voornemens hier naar toe te gaan
Uitnodiging Zorgbelang in maart(Mantelzorg aan zet bij overheveling AWBZ)
Elly vd Leer en Rinske Krale bezoeken de bijeenkomst in Sliedrecht en Petra Tromp probeert naar de vergadering in
R’dam te gaan.
-

Beschikking HH ( besluit Zorg In Natura) zoals verzonden door de gemeente

-

Vraag Wmoplatform Graafstroom om ongevraagd advies te sturen aan B&W Molenwaard over Wmoloket.

Voorgesteld wordt om hierover in gesprek aangaan met de wethouder en de Wmoconsulenten. (Magda Heijboer,
Willie Groenemeijer en Rinske Krale zullen hierbij aanwezig zijn en Rinske Krale maakt ook de afspraak)
-

Financiën ( n.a.v. mail 04.02.13)
Cees vd Linden neemt hierover zelf nog contact op met de afd. financiën.

-

rooster van aftreden.
De secretaris maakt een rooster van aftreden

5. Verordening en besluit.
Magda Heijboer neemt contact met Brenda Kooimanen vraagt haar ons te voorzien van een getekend definitief
exemplaar.
6. Vaststellen concept ZIN
De brief zal in het eerst komende gesprek met de wethouder worden overhandigd/besproken.
7. Vaststellen huishoudelijk reglement.
Na alle wijzigingen wordt het huishoudelijk reglement ter plaatse goedgekeurd en vastgesteld
8. Vaststellen vergaderrooster .
Stineke Borstlap maakt een nieuw rooster omdat in het voorgestelde rooster tijdens de zomerperiode in een lange pauze
tussen de vergaderingen zit en dit niet als gunstig wordt ervaren
9. Vertegenwoordiging werkgroepen
Er wordt gevraagd of alle werkgroepen in dit overzicht nog wel functioneren. De secretaris zal bij Brenda Kooiman
vragen naar actuele situatie.
10. Rondvraag
-Enkele leden krijgen nogal wat klachten te horen over de Molenhopper, dit zou m.n. gaan over taxi Van Vliet, dit is bij
anderen niet het geval
-De leden zouden graag alleen vastgestelde stukken ontvangen.
-Cees vd Linden kaart nog even de vergaderkosten aan.
11. Sluiting
met een uitloop van slechts een tiental minuten sluit de voorzitter de vergadering met een dank voor ieders inbreng.

Volgende vergadering in principe 28 maart, maar wellicht wijzigt deze i.v.m. een afspraak met de wethouder.
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