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 23 maart 2017
Aanwezig:

Margreet Hoeijenbos, Elly van der Leer, Ria Verheij, Marlous Beijer, Jan Simons
en Shirly van der Hout.

Gast:

Susanne de Kroon - Schilt

Afwezig:

Magda Heijboer en Arnolda Baars

Aanvang:
Sluiting:

19:30 uur
21:20 uur

1.Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Margreet opent de vergadering en heet iedereen welkom. Magda en Arnolda hebben zich
afgemeld voor deze vergadering.
Jan-Peter van Zoelen is door privéomstandigheden verhinderd de vergadering bij te
wonen. Susanne deelt mee dat Esmeralda Stokebrook uit dienst is.
Overeengekomen is dat tot na de fusie onze raad als Wmo-adviesraad Molenwaard
zelfstandig blijft functioneren.
Op 9 maart heeft Margreet een bijeenkomst bijgewoond van de raadswerkgroep Sociaal
Domein.
In Nieuw-Lekkerland is 4 weken geleden met groot enthousiasme een pilot opgestart van
het project ‘Jij bent in beeld’, een proefproject voor mensen die om welke reden dan ook
moeite hebben om een zinvolle dagbesteding of werk te vinden.
Desgevraagd zegt Susanne geen nadere informatie te hebben over eventuele signalen
over budgetplafonds en een cliëntenstop.
Susanne verzekert de raad dat de leden betrokken zullen blijven bij de nieuwe opzet van
het Signalerend HuisBezoek.
Shirly deelt mee te zijn aangenomen bij de Service Organisatie als ervaringsdeskundige.
2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag van 26 januari 2017
Het verslag wordt met inachtneming van diverse kleine correcties vastgesteld.
Naar aanleiding van het gestelde in de 5e alinea van agendapunt 1 deelt Margreet mee
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dat de positie van Marlous binnen de raad geen belemmeringen ontmoet.
Naar aanleiding van het gestelde over de suïcidecijfers binnen Molenwaard wordt
verwezen naar de website www.waarstaatjegemeente.nl / gezondheidsverschillen.
4.

Bespreking uitgebrachte adviezen en reactie daarop door college
a. Beschermd Wonen
Shirly constateert dat het project Beschermd Wonen stagneert en informeert hoe het
woningaanbod is opgebouwd.
Ria deelt mee dat dit in Molenwaard geen probleem is.
b. Signalerend Huisbezoek
Susanne verzekert de raad dat de leden betrokken zullen blijven bij de nieuwe opzet
van het Signalerend HuisBezoek.
Susanne verlaat de vergadering na bedankt te zijn voor haar inbreng.

5.

Bespreking Cliëntervaringsonderzoek met toelichting
Geconstateerd wordt dat de uitkomsten 2015 eerst nu ter bespreking zijn aangeboden.
In de zomer van 2017 komt er een nieuw onderzoek. De uitkomsten daarvan moet eind
van dit jaar worden besproken.

6.

Bespreking nieuwe leden adviesraad
Met Jan Peter van Zoelen is dit besproken. Leden van de adviesraad mogen niet
betrokken zijn bij beleid en inkoop. Personen die op uitvoerend niveau bezig zijn, vormen
geen probleem.
Marlous zal nog informeren bij een aspirant lid, dat werkzaam is op uitvoerend niveau bij
Avres.

7.

Website Wmo-adviesraad
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

8.

Bespreken Jaarplan 2017 en evaluatie 2016
Omdat Magda niet aanwezig is, wordt de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven
naar de volgende vergadering.

9.

Bespreken platformavond 10 april 2017
Het is een mooi programma. Ria zal de uitnodiging doorzenden naar de platformleden.
Voor wat betreft de doorontwikkeling c.q. workshop zegt Marlous toe een en ander in de
2e helft van 2017 te zullen uitzoeken.

10.

Actuele rapportages
Platform Liesveld
Vergadering vindt volgende week maandag plaats.
Platform Nieuw-Lekkerland
Er vindt een thema-avond Wonen plaats in samenwerking met Welzijnsstructuur,
Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek en de Smit Stichting.
Bouwcommissie
Geen nadere informatie.
Communicatie
De nieuwe communicatieadviseur is Marjan Jansen-Manenschijn.

11.
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Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen

Het Sociaal Domein vergadert 25 april a.s.
12.

Rondvraag
Geen van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de rondvraag.

13.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:20 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.
Van de gelegenheid wordt nog gebruik gemaakt Marlous succes te wensen met de
komende bevalling.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 18 mei 2017
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