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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen in het bijzonder Esmeralda Stokebrook,
( sociaal adviseur van de gemeente)die vanavond aanwezig is om de Wmo-raad te informeren over de decentralisatie
AWBZ naar Wmo, in het bijzonder over de werkgroep Pilot Combinatie Doelgroepen welke inmiddels is gestart.
2. Vaststellen agenda
De voorzitter voegt nog twee punten aan de agenda toe, t.w. vacature adviesraad en financiën. Haar voorstel is om dit
laatste punt als vast agendapunt op te nemen, hiermee is de vergadering akkoord, waarna deze wordt vastgesteld.
3. Verslag vorige vergadering 2 april 2013
De secretaris past de notulen aan met de opmerkingen/aanvullingen waarna het kan worden vastgesteld.
4. Decentralisatie AWBZ begeleiding naar WMO incl. de Pilot combinatie oelgroepen.
Brenda Kooijman, geeft uitleg wat de decentralisatie inhoudt, waarna Esmeralda Stokebrook ingaat op het onlangs
afgesloten Sociaal Akkoord Zorg en wat de decentralisatie allemaal met zich meebrengt voor de Molenwaard.
5. Uitvoeringsprogramma Mantelzorgsignalering
Specifieke onderwerpen worden ondergebracht in werkgroepen, input wordt gevraagd van de Wmo-platforms
Graafstroom, Liesveld en Nieuw Lekkerland.

6. Uitvoeringsprogramma De Kanteling
Specifieke onderwerpen worden ondergebrachtbij de werkgroepen, input wordt gevraagd van de Wmo-platforms
Graafstroom, Liesveld en Nieuw Lekkerland.

7. In- en uitgaande post
Afgesproken wordt dat er geen schriftelijke uitwisseling komt van de verslagen die wij ontvangen van de diverse
organisaties. Belangstellende kunnen kennis nemen van de notulen van de Wmo-adviesraad Molenwaard op de
gemeentelijke website. In het vervolg wordt de nieuwsbrief van Samenwerken In Participatie(SIP) doorgestuurd naar de
leden. (actie: Brenda)
8. Rapportage vanuit de Wmo-platforms
Dit wordt een vast agendapunt.
–algemeen, voorstel: een intekenlijst voor het bijwonen van een gemeenteraadsvergadering(actie: Ria).
-platform Liesveld, in één van de toegestuurde verslagen stond een opmerking waarover verder contact wordt
opgenomen (actie: Stineke)
-platform Nieuw Lekkerland
-platform Graafstroom Petra Tromp is naar een conferentie ‘op eigen kracht’ geweest en heeft dit als zeer positief
ervaren, er is nog geen koppeling jeugdzorg – ouder. Hiervoor zal een denktank in het leven worden geroepen. Voor
meer informatie zie www.onsnzorg.nl

9. Structuurplan Wmo-adviesraad
Overzicht prestatievelden en planning( actie: Cees en Jan)
Communicatieplan (actie Magda en Willie),
op 14 mei 19.00 uur is er een extra vergadering over structuur en communicatie.
10. Oprichting bouwcommissie/werkgroep pictogrammen
Er worden een aantal mensen benaderd om hierin zitting te nemen tevens zal een oproep op de gemeentelijke website
worden geplaatst (actie Jan). Vanuit de Wmo-adviesraad zal Magda Heijboer zitting nemen in deze werkgroep

11. Stand van zaken vanuit de gemeente
Geen nieuwe ontwikkelingen.
12. Regionaal platform Wmo-raden Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
De Wmo-adviesraad Molenwaard wacht een nieuw voorstel regionaal platform Wmo-raden AV af voor verdere
bespreking. (actie Jan)
13. Ondersteuning secretariaat
(actie: Stineke Borstlap, Willie Groenemeijer en Magda Heijboer)
14.Vacature Wmo-adviesraad
Er wordt besloten de vacature voorlopig niet in te vullen. Er is een adviseur jeugd op afroep aan de Wmo-adviesraad
verbonden.
15.Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter bedankt iedereen voor haar/zijn inbreng en sluit de
vergadering.
Extra vergadering dinsdag 14 mei om 19.00 uur in de Spil te Bleskensgraaf
De volgende reguliere vergadering is op donderdag 23 mei a.s. om 19,.30 uur in de in De Spil in Bleskensgraaf.
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