Wmo adviesraad Molenwaard

Secretariaat: Willie Groenemeijer wnd.
Peppelstraat 4
2971 BD Bleskensgraaf
T: 0184-692607 M: 06-46169683
E: w.groenemeijer@kpnplanet.nl

Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 21 november 2013
Aanwezig:

Elly van der Leer, Willie Groenemeijer, Ria Verheij, Jan Simons, Cees van der
Linde, Magda Heijboer en Piet Vat

Afwezig:

Wijnie Stuurman, Bas Deelen en Jan-Peter van Zoelen

Aanvang:
Sluiting:

19.30 uur
21.55 uur

1. Opening en mededelingen

Elly opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Ada den Ouden die
tijdelijk de Wmo-adviesraad ambtelijk zal ondersteunen.
Willie doet mededeling over een mail inzake de Wmo-bezuinigingen en de
managementrapportage. Afgesproken wordt dat Willie de stukken doorzendt ter
inhoudelijke bespreking op 12 december a.s.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Verslag 31 oktober 2013
Het verslag wordt vastgesteld na verwerking van de volgende correcties:
Punt 4: 2015 wijzigen in 2013. De vaststelling van het verslag van 10 oktober wordt
doorgeschoven naar de vergadering van 12 december.
Met betrekking tot de sleutelkluis zal Cees een overzichtje opstellen met de nodige info
op het gebied van demotica-toepassingen.
Het vastgestelde verslag zal op de website van de Wmo-adviesraad worden geplaatst.
Informeren of link naar website op de gemeentelijke site kan worden aangebracht.

4.

Ingekomen en uitgaande post
Voor de MolenHopper zijn inmiddels 180 nieuwe aanvragen ontvangen.

5.

Verslag sollicitatiegesprekken 12 november 2013
Cees deelt mee dat vier kandidaten zijn gehoord. De sollicitatiecommissie heeft uit deze
kandidaten een voordracht kunnen maken.
Magda zal de voordracht via Jan Peter van Zoelen naar de gemeente zenden, waarna
benoeming door de gemeente kan plaatsvinden.
De beoogde nieuwe voorzitter zal worden uitgenodigd voor de vergadering van 12
december.
Voor de vacature ‘jeugd & sport’ heeft een kandidate zich gemeld. De sollicitatietermijn
loopt nog een week.
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6.

Samenstelling bestuur
Met algemene stemmen wordt de samenstelling van het bestuur als volgt:
- tweede voorzitter: Elly van der Leer
- tweede secretaris: Willie Groenemeijer
- tweede penningmeester: Jan Simons.
Voor de nieuw te benoemen secretaris zal Willie de stukken op de usb-stick nog nader
onderzoeken.
De declaraties gaan via Cees, die te kennen geeft viermaal per jaar, aan het eind van elk
kwartaal, de declaraties naar de gemeente te zullen doorzenden.
De website www.wmoadviesraadmolenwaard.nl ziet er goed uit.
Vanuit de bouwcommissie wordt gemeld dat er goede contacten bestaan met de
gemeente. Er zal een afspraak worden gemaakt met een briefschrijver over klachten.

7.

Structuurschema overlegvormen per prestatieveld
Cees zal de aanpassingen zoals besproken verwerken in het overzicht. Het is de
bedoeling dat het overzicht actueel blijft.
De verslagen van de Regionale Klankbordgroep Wmo AV zullen door Willie worden
toegezonden.

8.

Mededelingen vanuit de diverse overlegvormen
De werkwijze van de Wmo-platforms is als volgt: vragen etc. vanuit de platforms naar de
adviesraad. De vragen worden door de adviesraad verzameld en gebundeld
doorgezonden naar de gemeente. De gemeente beantwoordt de adviesraad. De
adviesraad stuurt alle antwoorden door naar de drie platforms.
Platform Liesveld:
Informeert naar de brief over de kanteling. Toegezegd wordt deze de volgende
vergadering te zullen bespreken.
Het Logeerhuis ‘de Parel’ van Philadelphia sluit per 1 januari 2014. De wethouder is van
mening dat hierover in het kader van de mantelzorg moet worden besproken. Sluiting
zonder brainstorming vooraf is een slechte zaak.
Platform Graafstroom:
Jan den Ouden blijft het platform vanuit de ANBO versterken.
Er komt een brief naar de adviesraad over de sluiting van bibliotheken.
Platform Nieuw-Lekkerland:
Mevrouw Van der Hout heeft haar zorg geuit over de jeugdzorg.
Er is een uitnodiging ingekomen voor de Kim Putterslezing op maandag 9 december in
Kampanje te Hardinxveld-Giessendam.
Bouwcommissie:
Geen mededelingen.
Overleg Alblasserwaard - Vijfheerenlanden:
Willie geeft een toelichting. Binnen het AV-overleg zijn zes platforms werkzaam. De
agenda en de verslagen daarvan worden naar het secretariaat gezonden. Het blijkt
echter dat de afgelopen tijd een en ander niet goed is doorgezonden.
Het gehandicaptenplatform Zedje voelt zich niet goed gehoord in de Wmo-raden. Zedje is
een belangenbehartiger die zich richt op mensen met een lichamelijke beperking. De
Wmo-raden richten zich op het beleid.

2

De Wmo-raad behandelt Zedje als andere deskundigen, op consultatiebasis.
Open raadsvergadering:
Ria was als toehoorder aanwezig. Er werd gediscussieerd in vier groepen. De thema’s
waren: Wonen en werken, openbare ruimte, voorzieningen en maatschappelijke
ondersteuning. Uiteindelijk was de conclusie vooral: zoek verbindingen.
Pact van Bleskensgraaf:
Ria geeft een korte toelichting. Een medewerker van MEE geeft uitleg over welke mensen
eventueel zouden kunnen helpen, maar ook wie eventueel met je mee zou kunnen
denken.
Verder werd gesproken over de mantelzorgpas en de hervormingen op het gebied van de
langdurige zorg.
Ook zou gesproken worden over de 10 punten als ijkpunt; helaas kwam dit niet aan de
orde. Omdat dit van belang wordt geacht om handvatten te hebben wordt voorgesteld dit
in het 1e kwartaal van 2014 op te pakken. Agenderen voor 12 december voor de
planning.
9.

Wmo-platforms wisselen onderling vragen en correspondentie uit
Reeds besproken bij punt 8.

10.

Vertrouwenspersoon / mediation
Periodiek plan overgenomen door VNG-model. De gemeente komt met een voorstel.

11.

Gezamenlijke bijeenkomst adviesraad en platforms op 23 januari 2014
Ideeën hiervoor mailen naar Jan.

12.

Activiteitenlijst De Kanteling
Marap en Wmo-bezuinigingen vragen over proces etc. gelijktijdig bespreken.

13.

Actiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.

14.

Rondvraag
Willie stelt nogmaals het mailverkeer met Wmo-raadsleden aan de orde.
Het is niet de bedoeling dat de platforms rechtstreeks naar de gemeente mailen c.q.
schrijven. De route is: Platform  Wmo-adviesraad  Gemeente. Antwoord Gemeente 
Wmo-adviesraad  Platforms.
Als Wmo-raadsleden en/of platforms iets doen: ALTIJD via het secretariaat.
Piet verzoekt de mantelzorg hoog op de agenda te plaatsen en hierover te brainstormen.
Magda stelt de sollicitatie jeugdzorg nogmaals aan de orde. Cees en Magda zullen samen
bij haar thuis de kandida(a)t(en) ontvangen.
Ria informeert of het tweede concept met de aantekeningen van afgelopen dinsdag
kunnen worden toegemaild, evenals het VNG-rapport, hetgeen wordt toegezegd.
Op dinsdag 17 december om 11:00 uur vindt een extra vergadering plaats in ‘de Spil’,
waarbij ook Jan Peter van Zoelen en Esmeralda Stokebrook worden uitgenodigd.
Ada zal een vergaderruimte regelen.
Op dinsdag 3 december om 13:00 uur vindt weer een overleg plaats tussen Ada den
Ouden en Willie Groenemeijer bij Willie thuis.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 12 december 2013
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