Secretariaat:

Wmo adviesraad Molenwaard

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 24 maart 2016
Aanwezig:

Magda Heijboer, Elly van der Leer, Ria Verheij, Margreet Hoeijenbos, Shirly van
der Hout, Jan Simons, Marlous Beijer en Wijnie Stuurman

Afwezig:

Cees van der Linde en Arnolda Baars

Gasten:

wethouder Piet Vat, Jan-Peter van Zoelen en Susanne Schilt

Aanvang:
Sluiting:

19:30 uur
21:40 uur

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
De bijeenkomst ‘Toekomst Platform Mantelzorg AV’ op 6 april gaat niet door wegens
gebrek aan belangstelling.
De bijeenkomst op 12 april van Zorgbelang ‘Hoe kunnen we elkaar versterken’ zal worden
bijgewoond door Jan.
De definitieve uitnodiging met bijbehorende stukken voor de bijeenkomst ‘Verbinding in
de praktijk van het Sociaal Domein’ op 13 april zullen naar Marlous worden gemaild.
Van onze zijde zal niemand gehoor geven aan de uitnodiging voor het 25-jarig bestaan
van d Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Bespreking met wethouder Piet Vat
De vragen en antwoorden zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.
Jan Peter van Zoelen heeft nog enkele mededelingen.
Op het gebied van dagbesteding en leerwerktrajecten is Martin Balfoort in de arm
genomen. Als eerste zal de indicering kritisch worden bezien en het voortraject worden
aangepast.
Het is van belang met de 38 lokale zorgaanbieders, waaronder 28 zorgboeren, in gesprek
te blijven.
Molenwaard Actief loopt per 1 juli af. In de gemeenteraadsvergadering van 24 mei wordt
het voorstel besproken dit project door te zetten.
Op 5 april wordt de nieuwe verordening beschermd wonen in de gemeenteraad
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besproken.
Magda bedankt Piet, Jan Peter en Susanne voor hun inbreng, waarna de gasten de
vergadering verlaten.
4.

Vaststellen verslagen van 11 januari en 4 februari 2016
In tegenstelling tot hetgeen in het verslag van 11 januari staat, was Shirly wél aanwezig.
In het verslag van 4 februari, onder agendapunt 4, gaan Elly en Margreet i.p.v. Elly en
Magda naar de raadsfractievergadering in ‘d’ Ouwe School’.
Bij agendapunt 11 (rooster van aftreden) wordt aangepast dat Wijnie wel herkiesbaar is
voor slechts 1 jaar. Het rooster hierop aanpassen.
Beide verslagen worden gewijzigd vastgesteld.

5.

Evaluatie Jaarplan 2015
Evaluatie opstellen en punten die zijn blijven liggen doorzetten naar Jaarplan 2016.

6.

Opstellen Jaarplan 2016
Niet of onvoldoende behandelde punten uit Jaarplan 2015 overnemen. Andere punten
doormailen naar Magda.

7.

Evaluatie Welzijnsstructuur Molenwaard
Jan en Ria zullen dit oppakken.

8.

Cliëntenparticipatie Jeugd
Marlous zal dit oppakken.

9.

Cliëntervaringsonderzoek
Staat vooralsnog op een laag pitje.

10.

Voortgang advisering
Op dit moment is geen advisering onder handen. De nieuwe verordening Beschermd
Wonen die 5 april in de gemeenteraad komt, is niet ter advisering aan ons toegezonden.

11.

Communicatie
Geen bijzonderheden.

12.

Actuele rapportages
Platform Liesveld
Komt op 4 april bijeen.
Platform Nieuw-Lekkerland
Komt nog.
Bouwcommissie
Komt op 11 april weer bijeen.
Voor Rick Wolterink is Erik van Heijgen in de plaats gekomen.
Contactgegevens: erik.vanheijgen@gemeentemolenwaard.nl / 06-51 33 68 50.
Gips
Via Papendrecht.
Regio
Ria en Jan zullen de Mantelzorg oppakken.

13.
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Terugkoppeling uit werkgroepen projectorganisatie
Binnen de werkgroep Sociaal Domein is gesproken over de bewegings- c.q. sportcoaches.

14.

Rondvraag
Voor de volgende vergadering dient de vertrouwenspersoon te worden uitgenodigd.
Bij Cees zal een bloemetje worden bezorgd.

15.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Magda de vergadering om 21:40 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 2 juni 2016
Bijlage: Vragen en antwoorden wethouder Piet Vat
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