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1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Elly opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De reactietermijn van de verordening Beschermd wonen, die is ontvangen van de
centrumgemeente Dordrecht, is inmiddels verstreken. In het vervolg zullen betreffende
gemeentes eerder in het proces betrokken worden.
2.

Vaststellen agenda
De bijdrage van Esmeralda en Klarieke over het sociaal team wordt aan de agenda
toegevoegd.

3.

Vaststellen verslag 18 september 2014
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van enkele opmerkingen, te weten:
Binnen het platform Liesveld is geen interesse deel te nemen aan het Gips-project.
In een volgende vergadering zal in aanwezigheid van Cees en Jan overlegd worden over
het gebruik van tablets en de kilometer vergoeding.

4.

1

Bijdrage lokale implementatie sociaal team door Esmeralda en de nieuw aangestelde coördinator Klarieke Ambachtsheer.
Klarieke is voor een periode van 2 jaar aangesteld voor het opstarten van de twee teams
voor de gemeente Molenwaard. Zij krijgt de opdracht om van deze teams met losse
zorgverleners hechte teams te maken. Uitgegaan wordt van een basis samenstelling
(regionaal vastgesteld) bestaande uit vaste mensen per organisatie:
- Professional WMO (gemeente)
- Wijkverpleegkundige vanaf 1 januari (VGZ)
- Professional cliëntondersteuning (MEE)
- Professional maatschappelijk werk (Rivas)
- Professional participatie (RSD)

- Professional jeugdzorg (Stichting Jeugd teams) : jeugd GGZ, jeugd LVB, jeugdhulp opvoeding en ondersteuning.
Het is een ontwikkelmodel waarbij nog wordt overwogen diaconaal maatschappelijk werk,
praktijkondersteuner GGZ, en vrijwilligerscoördinatoren toe te voegen.
Wijnie vraagt in overweging te nemen bij een intake-gesprek met mensen met
psychiatrische problematiek een ervaringsdeskundige te vragen, ter ondersteuning van
de zorgvrager.
Na de afspraak gemaakt te hebben voor een vervolgbezoek bedankt de voorzitter
Esmeralda en Klarieke voor hun inbreng.

5.

Presentatie Sociaal team
Esmeralda Stokebrook geeft een presentatie over de plaats en invulling van het sociaal
team. De centrale vraag aan de Wmo-adviesraad is welke aanvulling op het
gepresenteerde basisteam gewenst is. Vanuit het overleg wordt opgemerkt dat groei van
het team zou moeten plaatsvinden aan de hand van de behoefte. Wel wordt aanvulling
door een vrijwilligerscoördinator en door ervaringsdeskundigen als wenselijk gezien.

6.

Voortgang advisering
De verordeningen stonden opiniërend op de agenda, maar zijn besluitvormend met instemming van de gehele raad aangenomen. Dit met complimenten van de heer Jonker
voor de wijze waarop de WMO adviesraad de raad voorzien heeft van kritische opmerkingen.
Marlous merkt op dat de gemeente nog niet heeft gereageerd op de door hen ontvangen
reactie op de verordening jeugdhulp. Eerd zal hiervoor zorg dragen.

7.

Communicatie
Aan de platforms wordt gevraagd zorg te dragen voor de verspreiding van de folders.
In het overleg met de voorzitters van de platforms kwam naar voren dat de leden binnen
de adviesraad zorg moeten dragen voor de communicatie vice versa.
Aan de platforms wordt gevraagd te inventariseren waar kennis /deskundigheid ligt,
zodat daar beter gebruik van gemaakt kan worden en de leden van de platforms meer
betrokken worden bij de adviesraad.
De platforms worden betrokken bij de organisatie van een gezamenlijke bijeenkomst.
Magda ontvangt via de website vragen over het plaatsen van links van organisaties. Zij
overlegt met Elly en Ria of dit verantwoord is.
Via de mail heeft zij een reactie ontvangen van iemand die een opmerking had over de
brief die door de gemeente is verstuurd naar alle inwoners van de gemeente
Molenwaard. Zij zal deze opmerking doorsturen naar de wethouder met een cc naar de
communicatie adviseur van de gemeente.
De gemeente organiseert informatie avonden over de veranderingen in het sociaal
domein. Afgevaardigden van de adviesraad zullen hierbij aanwezig zijn.
De map met brieven vanuit de zorgboerderij in Nieuw-Lekkerland neemt Marlous onder
haar hoede. Onduidelijk is of ook de heer Piet Vat deze brieven heeft ontvangen en of er
door de gemeente op is gereageerd.

8.

2

Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.
Platform Graafstroom: heeft met een kleine groep vergaderd.
Platform Nieuw-Lekkerland vergadert volgende week bij een lid die een zorgboerderij
heeft.
Platform Liesveld heeft een notitie over informele hulp besproken.
De bouwcommissie is bezig met de voorbereidingen van het keuren van openbare gebouwen op toegankelijkheid. Magda belt Cees over het bestellen van het boek, dat hierbij
noodzakelijk is.

9.

Terugkoppeling vanuit werkgroepen projectorganisatie
Vanuit het voorzittersoverleg is voorgesteld dat de regionale klankbordgroep blijft bestaan in de huidige samenstelling.
De projectgroep 0de-lijn heeft vergaderd. De 0de-lijn wordt de basis waarbinnen de meeste ondersteuning / zorg gegeven moet gaan worden. Er is geen duidelijk plan van aanpak
en hoe de respijtzorg ingevuld zal gaan worden.

10.

Dag van de mantelzorg 20 november 2014
Op drie verschillende locaties worden bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de
dag van de mantelzorg. Er zijn ruim 200 mensen benaderd, maar het aantal aanmeldingen is ongeveer 35 in totaal. Vanuit de adviesraad zal iemand de bijeenkomsten bijwonen
om zo ook een beeld te krijgen waar mantelzorgers zoal tegenaan lopen. Elly zal in een
brief de platforms vragen hier ook aandacht aan te besteden.

11.

Vervolg strategiebijeenkomsten
Donderdag 27 november 2014 in ‘de Spil’.

12.

Rondvraag
De beleidsregels en het financiële besluit MO worden z.s.m. door Eerd voor advies aan de
Wmo-adviesraad gestuurd. Elly en Magda zullen zich hierover buigen.
Het volgende overleg vindt plaats op 19 november om 19.30 uur in de Spil.
Het agendaoverleg tussen Elly en Eerd vindt plaats op 10 november om 10.00 uur in
Groot-Ammers.

13.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21:45 uur na een
ieder bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ria Verheij
Vastgesteld: 19 november 2014
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