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1. Opening en mededelingen:
Voorzitter Rinske Krale opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de leden.
Ria Verheij, Petra Tromp, Jan Simon, Bas Deelen, Piet Vat en Jan Peter van Zoelen zijn met
kennisgeving afwezig.
Petra Tromp is i.v.m. haar gezondheid afgetreden. Bas Deelen ook door drukke werkzaamheden
met ingang van 1 januari2014.
Komen nog in december vergadering.
2. Vaststellen agenda:
Willie vraagt om vóór 31 oktober een extra vergadering om de interne organisatie van de raad
te bespreken.
Met toevoeging van agendapunt 3a actiepuntenlijst en agendapunt 11a extra vergadering
wordt de agenda vastgesteld.
3. Verslag vergadering 27 juni 2013:
Wijnie heeft nog steeds problemen met het openen van de e mails van de secretaris. Wijnie
stuurt een print naar Stineke, ook enkele andere leden hebben hier soms problemen mee. Hier
zal actie op worden genomen door Stineke Borstlap.
Cees stelt voor om op de website geen volledig verslag, maar slechts een besluitenlijst te
publiceren.
Willie geeft aan dat de gestuurde brieven van de diverse platforms op de lijst ingekomen
stukken staan.
3.a. Actiepuntenlijst:
Willie neemt contact op met Jan Peter van Zoelen hoe te handelen met de gemeentelijke
stukken,op tijd,status en tijdpad.
Afgesproken wordt dat slechts de actiepunten vanaf de laatste vergadering zullen worden
meegestuurd met de vergaderstukken.
4. In- en uitgaande post:
Ook hiervoor slechts de stukken vanaf de datum laatste vergadering, in principe alleen die
stukken waar een actie opvolgt.
Zal ook worden besproken op de extra vergadering op 24 oktober.
Jan stelt voor brieven van de platforms voortaan eerder te bespreken en z.n. aangepast met
een begeleidend schrijven van de Wmo-adviesraad z.s.m. door te sturen naar de gemeente. Een
bevestiging naar de Wmo-platforms en het antwoord van de gemeente. Met de laatste brieven is
dit inmiddels gebeurd.
N.a.v. de reactie van Brenda van Bergen op onze brief d.d. 07-02-2013 wordt met haar een
afspraak gemaakt  actie Willie en Magda.
Het Wmo-platform Graafstroom heeft een brief gestuurd o.a. over het verdwijnen van de
pinautomaten. In Graafzicht is het voornemen om een pinautomaat te plaatsen in het
restaurant. De Rabobank wil stimuleren dat het pinnen voor mensen die hier zelf moeite hebben
om dit door een ander voor hun te laten doen? E.e.a. moet worden teruggekoppeld naar de
Wmo-platformsactie Willie.
Er is onduidelijkheid over het gebruik van de activiteitenkalender die jaarlijks wordt verspreid.

Brief voortgangsrapportage 1e half jaar 2013 van het Programma Ondersteuning van Jan Peter
wordt nog nader besproken.
5. Stand van zaken:overleg met Piet Vat en Jan Peter van Zoelen d.d. 23 september
2013
Over de gestuurde brief inzake de Molenhopperpas is inmiddels al gesproken met wethouder P.
Vat en vervolgens heeft Willie werkafspraken gemaakt met Jan Peter van Zoelen en Mw. Y.
Ligtelijn. Bij de vervolgbrieven worden we geconsulteerd.
Gesproken over de voortgang pilot combinatie van doelgroepen in Het Huis v.d. Waard in OudAlblas. Ottoland is nog niet opgestart.
VNG,Subsidiëring Welzijn subsidie aan de L&N Smitstichting is besproken. Jan Simons is daar
voor de Wmo-adviesraad geweest
Er komt een website voor vrijwilligers en vacatures,vraag en aanbod,actie
vrijwilligerscoördinatoren.
Workshop door Jan en Willie over de Wmo en de functie van de Wmo-adviesraad op 30
september is wegens gebrek aan belangstelling vanuit het ambtenarenapparaat niet
doorgegaan.
6. Verslag opiniërende raadsvergadering 8 oktober 2013: Visiedocument Sociaal Domein
Ria, Elly,Willie en Jan zijn hier naar toe geweest. Ria heeft hiervan een kort verslag gemaild.
Er moet vóór 16 oktober een advies worden verstuurd naar het College.--> actie Willie en Jan
Ons inziens moet de burger sneller worden geïnformeerd inzake participeren in de Wmo.
7. Communicatie: stand van zaken website Wmo-adviesraad Molenwaard
Er ontstaat een mooie website, Magda,Johan en Willie zijn door de bouwer wegwijs gemaakt
hoe de site in eigen beheer te vullen. Er is een eigen foto gemaakt voor de header en het
geheel vordert gestaag.
Wijnie vraagt naar de stand van zaken over het zoeken naar folders, dit was een idee uit het
prille begin.
8. Mededelingen algemeen:
Wmo-platform Liesveld:
Er is een uitnodiging binnengekomen van de Regionale Klankbordgroep Decentralisatie AWBZ
naar Wmo. Bijeenkomst 22 oktober,
Ria, Elly, Wijnie en Willie gaan hier naar toe.
31 oktober vergadering AV voltallige Wmo-adviesraden in Leerdam.  Elly en Jan.
Wmo-platform Nieuw Lekkerland:
nieuw lid in platform.
Wmo-platform Graafstroom:
De vertegenwoordiger NPV vertrekt uit het platform, gevraagd om een vervanger.
Jan d Ouden uit Alblas is gevraagd om toch als contactpersoon namens de ouderenbonden
beschikbaar te blijven voor het platform.
Willie heeft de 3 kerncontactfunctionarissen en lokale klankbordgroepen uitgenodigd voor
kennismaking.
Volgende vergadering 14 oktober, de vergaderfrequentie wordt in 2014 zes keer per jaar.
Bouwcommissie:
De commissie is voortvarend van start gegaan.
Bij Zedje is informatie gevraagd naar wat zij voor de voormalige gemeente Graafstroom
hebben gedaan. Info is inmiddels ontvangen.
De financiën zijn al besproken met de penningmeester
Drie verzoeken van inwoners om informatie doorgestuurd naar de gemeente.
Vergaderd met de projectcoördinator wonen en ambtenaren van de gemeente, dit was een goed
contact
Een bewonersvoorlichtingsbijeenkomst bezocht betreffende herinrichtingsplannen in Goudriaan.
9. Reacties vacature voorzitter en instellen sollicitatiecommissie:
Er zijn vier reacties binnengekomen.
Het secretariaat zal ontvangstbevestigingen sturen incl. uitnodiging voor een gesprek. actie
Stineke en Willie

Eventueel mag het een kandidaat van buiten de gemeente zijn. Met kennis van de regio.De
Wmo-adviesraad heeft wel een duidelijke voorkeur voor een persoon uit Molenwaard..
De sollicitatiecommissie wordt als volgt samengesteld en brengt een advies uit aan de Wmoadviesraad: Magda, Elly en Cees.
10.PR-moment aanstelling Wmo-adviesraad/kennismaking met de platforms
Wordt doorgeschoven naar het nieuwe jaar, ook i.v.m. de nieuwe voorzitter. Blijft op de
actielijst en agenda staan
11.Vertegenwoordiging Wmo adviesraad 30 oktober 2013 naar werkgroep Pact van
Bleskensgraaf.
Ria, Elly en Janny de Groot gaan hier naar toe.
Ondertekening Huis v.d. Waard op 15 november,Willie tekent namens de Wmo-adviesraad.
Ria en Willie gaan hier samen naar toe.
11a. Extra vergadering interne organisatie Wmo-adviesraad
Wordt vastgesteld op donderdag 24 oktober.
Elly bereidt de vergadering samen met Willie voor.
Inge van Dommelen mogen we om advies vragen over deskundigheidsbevordering.
12.Financiën:
Vaste declaratiemomenten: 1e maand , 4e maand , 7e maand en 11e maand.
Cees heeft Jan Peter om een declaratieformulier gevraagd.
De begroting 2014 moet mogelijk worden bijgesteld.
12.Rondvraag:
Wijnie vraagt aandacht voor een GGZ project en deelt een informatiefolder uit.
14.Sluiting:
Rinske sluit haar laatste vergadering met dank voor ieders inbreng.
Elly bedankt Rinske met een boeket bloemen namens ons allen met dank voor al haar werk en
wenst haar veel succes in haar nieuwe baan.

Vastgesteld: 12 december 2013

