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 26 januari 2017
Aanwezig:

Margreet Hoeijenbos, Magda Heijboer, Elly van der Leer, Ria Verheij, Marlous
Beijer, Jan Simons, Arnolda Baars, Cees van der Linde en Shirly van der Hout.

Aanvang:
Sluiting:

19:30 uur
21:40 uur

1.

Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Margreet opent de vergadering en heet iedereen welkom. Jan woont een bijeenkomst bij
over de Huizen van de Waard en zal pas rond 20:30 uur aanschuiven.
Als eerste mededeling staat het afscheid van Cees op de rol. Hij heeft te kennen gegeven
vanavond voor het laatst een deel van de vergadering bij te wonen. Omdat Elly Cees het
langst heeft meegemaakt, geeft Margreet het woord aan Elly.
Elly bedankt Cees voor zijn inzet en positieve opstelling. Vanaf 2013 bekleedde Cees de
functie van penningsmeester en deed dat consciëntieus. Met de woorden “Cees, we gaan
je missen” besluit Elly haar korte dankwoord en overhandigt hem als dank een kleine
blijk van waardering.
Cees bedankt Elly voor haar woorden en memoreert de dynamische start in 2013 van de
adviesraad. Cees zegt het jammer te vinden dat er zoveel bureaucratie bij komt kijken en
dat te weinig echte zorg aan bod komt.
Cees deelt mee niet in een gat te zullen vallen: hij heeft zich al aangemeld bij de
Klankbordgroep Wijngaarden voor o.a. bijstand en het invullen van formulieren.
Hierna verlaat Cees de vergadering.
Margreet deelt mee de nieuwjaarsreceptie van de gemeente te hebben bijgewoond.
Op 2 februari heeft Margreet overleg met Jan Peter en Susanne over de toelating van
nieuwe raadsleden in het kader van belangenverstrengeling.
Magda zegt toe de mail inzake het ‘geluksbudget’ naar iedereen te zullen toemailen.
Ria vraagt aandacht voor beschermd wonen voor de doelgroep met een psychiatrische
beperking. Er zijn nu alleen zorgboeren actief, maar voor de rest is er geen opvang.
Shirly informeert naar de suïcidecijfers uit Molenwaard en eventuele preventie. Deze
kwestie zal worden opgenomen in de brief aan het college die Ria en Shirly samen zullen
opstellen.
Shirly meldt zich aan als ervaringsdeskundige ouders en jeugd en zal nog informeren
naar geïnteresseerden bij de leden van het platform.
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2.

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 7a: Duurzame aanpak Huishoudelijke
ondersteuning.

3.

Vaststellen verslag van 8 december 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Rapport signalerend huisbezoek (wat is ons opgevallen?)
Magda zegt niets met het rapport te kunnen en vraagt zich af hoe hieraan gevolg
gegeven zal worden. De raad acht een contactmoment noodzakelijk en wil graag
meedenken over een alternatief.
Margreet en Elly zullen dit aankaarten bij het college.

5.

Beantwoording c.q. mededelingen over:
a. onze reactie op het Avres jaarplan;
b. de ombudsfunctie;
c. de brief over het leerlingenvervoer;
d. de brief over de 120%-regeling.
De reactie op onze adviezen is niet altijd even duidelijk.
Misschien is het zaak dat we zelf ook wat bondiger gaan formuleren.
Piet Vat, Jan Peter en Susanne uitnodigen voor de volgende vergadering.
Met Piet bespreken wat met onze adviezen wordt gedaan.

6.

Bespreken Jaarplan 2017 en evaluatie 2016
Overeengekomen wordt dat Magda en Elly zich samen zullen buigen over een voorzet van
enkele speerpunten, waaronder de verhouding met de gemeente, de GGZ, de afloop van
de transitieperiode per 1 januari 2018 en onze betrokkenheid bij de evaluatie.

7.

Onderwerp en organisatie platformavond
Jan en Arnolda zullen samen de kar trekken. Onderwerpen zijn: Sociale Toegang en de
Praktijkondersteuner. Als datum wordt gedacht aan een maandagavond in het voorjaar.

7a.

Bespreken concept Duurzame aanpak Huishoudelijke ondersteuning vanuit de
Wmo
Maandag a.s. zal Shirly de bijeenkomst in Gorinchem bijwonen. O.a. zal aan de orde
komen een vervanging van de term ‘schoon en leefbaar huis’. Deze term wordt als ‘te
vaag’ gezien. Cliënten moeten weten wat zij kunnen verwachten.
Gevraagd wordt eventuele input te mailen naar Shirly.

8.

Brainstorm over consequenties fusie gemeenten Molenwaard en Giessenlanden
per 1 januari 2019 en onze eventuele wensen
Margreet zal een mail sturen naar de adviesraad van de gemeente Giessenlanden. Met
Marlous en Jan zal zij een kennismaking regelen. Belangrijk hierbij is naar hun werkwijze
te informeren.
Ria geeft aan dat het Platform Liesveld graag hun platform wil behouden.

9.

Actuele rapportages
Platform Liesveld
Aan de orde is geweest de aanpassing van de bushalte. De lijnbus heeft geen rolstoelplaats en de chauffeur biedt geen hulp.
Diverse mantelzorgers blijken niet geregistreerd te staan.
Platform Nieuw-Lekkerland
Nog niet bijeen geweest.
Bouwcommissie
Er is weer een nieuwe gemeentelijk gebouwenbeheerder benoemd, Derk Verwoerd.
De eerstvolgende bijeenkomst van de bouwcommissie is over 2 weken.
2

Communicatie
De nieuwe communicatieadviseur is Marjan Jansen-Manenschijn.
10.

Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen
Regio
Het Sociaal Domein vergadert 6 maart a.s.
Bijeenkomst 18-/18+ op 19 januari te Dordrecht
Shirly heeft de bijeenkomst niet bijgewoond, maar zal het verslag opvragen.

11.

Rondvraag
Een ‘stille’ overdracht van het penningmeesterschap door Jan heeft plaatsgevonden.

12.

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

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 23 maart 2017
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