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Wmo adviesraad Molenwaard
Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 4 februari 2016
Aanwezig:

Magda Heijboer, Elly van der Leer, Arnolda Baars, Ria Verheij, Margreet
Hoeijenbos en Wijnie Stuurman

Afwezig:

Cees van der Linde, Shirly van der Hout, Jan Simons, Marlous Beijer en Eerd
Aartsma

Aanvang:
Sluiting:

19:30 uur
21:00 uur

1.
Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Magda opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen:
Magda zal Marlous vragen als vertegenwoordiger van de Wmo-adviesraad in het regionaal
overleg. Omdat niet in alle gemeenten jeugdzaken onder de Wmo-adviesraden valt, zal
Ria hiernaar informeren binnen de regio.
Ada zal bij de gemeente aankaarten dat de benoeming van Margreet als lid van de Wmoadviesraad in orde wordt gemaakt.
2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag 10 december 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, m.u.v. de datum van vaststelling.

4.

Bespreken vergadering 18 februari a.s. met voorzitters raadsfracties over
‘voortbestaan’ sportcoaches
Op donderdag 18 februari a.s. vindt in ‘d’ Ouwe School’ te Nieuw-Lekkerland de
raadsfractievergadering plaats over het Wmo-beleid. Aanvang 18:00 uur met een
maaltijd. Aansluitend vindt een rondleiding plaats door het gebouw. Elly en Margreet
zullen de vergadering bijwonen.
Ada vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van met name het Huis van de Waard (de
bovenverdieping is alleen met een trap en een traplift toegankelijk). Magda zal haar ogen
goed de kost geven en een en ander meenemen in de Bouwcommissievergadering.
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5.

Benoemen speerpunten mantelzorg voor 11 februari
Speerpunten n.a.v. ondersteuningsbehoeften van de mantelzorgers, geformuleerd door
MEE zijn:
1.
De mantelzorger z.s.m. in beeld
2.
Optimaal samenspel tussen mantelzorg en formele zorg
3.
Ontzorgen van mantelzorgers op het gebied van regelzaken
4.
Mogelijkheid om (betaald) werk en mantelzorg te combineren
5.
Aanspreekpunt en doorpakkracht voor jongeren op school ter ondersteuning van
combinatie school en mantelzorg
6.
Realiseren van maatwerkoplossingen die wet en regelgeving overstijgen
7.
Ontzorgen door huishoudelijke ondersteuning en praktisch hulp voor mantelzorgers
8.
Diversiteit in respijt mogelijkheden passend bij de vraag en de leefstijl
Prioritering door Wmo-Adviesraad Molenwaard
Prioriteit 1 Speerpunt: Ontzorgen van Mantelzorgers op het gebied van regelzaken, en
door huishoudelijke ondersteuning en praktische hulp. (Wij zijn van mening
dat deze twee punten samengevoegd kunnen worden.)
Prioriteit 2 Speerpunt: Diversiteit in respijtmogelijkheden voor verschillende
doelgroepen, passend bij de vraag en de leefstijl. (Wij merken op dat een
PGB soms niet ingezet kan worden voor bijvoorbeeld logeermogelijkheden
voor jonge kinderen met autisme, omdat deze er niet zijn)
Prioriteit 3 Speerpunt: Aanspreekpunt en doorpak kracht voor jongeren op school ter
ondersteuning van de combinatie school en mantelzorg
Wat betreft het eerste punt willen wij opmerken dat hier al jarenlang aan gewerkt wordt
en dat na de transitie de mantelzorgers automatisch beter in beeld komen.
Wat betreft punt twee verwachten wij van de formele zorg niet anders dan dat zij samen
optrekken en overleggen met de mantelzorgers.
Verdere opmerkingen:
Het is goed dat de jonge mantelzorgers meer in beeld komen en dat er aandacht voor
hen is op school. Daarnaast moeten zij ook ontzorgd worden en gebruik kunnen maken
van respijtmogelijkheden.

6.

Formuleren vragen voor wethouder Piet Vat
Afgesproken wordt de contacten met wethouder Piet Vat weer wat meer en structureler
te zullen aanhalen. Doordat Eerd op donderdag niet voor de gemeente Molenwaard
werkte, zijn de onderlinge contacten wat verslapt. De werkzaamheden van Eerd zijn
overgenomen door Susanne Schilt. Ook Michel Brouwer, (senior) beleidsadviseur sociaal
domein met Jeugdbeleid en Gezondheidsbeleid als belangrijkste terreinen, is een nieuwe
medewerker bij de gemeente.
Enkele vragen aan de wethouder die spontaan naar boven komen zijn:
- Wat is de positie van de Wmo-adviesraad binnen het jeugdbeleid?
- Er gaan steeds meer taken naar de wijkteams, die functioneren als de ogen en oren
van de wijk. Kan het Sociaal Team dit allemaal wel aan?
- Hoe krijgt het dementie-beleid in Molenwaard gestalte?
Meer vragen a.u.b. doormailen naar Magda.

6a.
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Bespreken vraag over woning Houthof 41 te Streefkerk
De kwestie wordt besproken en de conclusie is dat dit niet thuishoort bij de Wmoadviesraad. Ria zal een antwoord formuleren.

7.

Voortgang advisering
Er liggen momenteel gen advies verzoeken.

8.

Communicatie
Het overleg met het gemeentelijke team Communicatie vindt elke zes weken plaats.
De tekst van de folder is aangeleverd door de vakafdeling maar nog niet gescreend door
de communicatie-afdeling.
De vraag rijst of er wekelijks nog een vast stukje over de Wmo-adviesraad in het Kontakt
staat. Magda zal dit nagaan en eventueel contact opnemen met de afdeling
Communicatie.

9.

Actuele rapportage Wmo-platforms e.a.
Platform Graafstroom
Het platform Graafstroom is ter ziele.
Bespreken met kerncontactfunctionaris Laura van de Graaff voor oplossing via Klankbordgroepen Graafstroom. Informeren in hoeverre een doorstart via de Klankbordgroep mogelijk is.
Platform Liesveld
Komt a.s. maandag bijeen.
Platform Nieuw-Lekkerland
Geen informatie bekend omdat Jan afwezig is.
Bouwcommissie
Erik van Heijgen heeft de plaats ingenomen van Rick Wolterink als gebouwenbeheerder.
Zijn e-mailadres is erik.vanheijgen@gemeentemolenwaard.nl en zijn telefoonnummer is
06 51 33 68 50.
Binnenkort wordt een controlebezoek gebracht aan het gebouw van Met Elkaar, Voor Elkaar te Brandwijk.
Magda zal nog contact opnemen met de heer Den Toom inzake een ringleiding.
Gehandicapten Informatie Project Scholen
De schoolbezoeken vinden ´s morgens plaats. Voor Magda is dit niet altijd in te passen.
Hiervoor moeten we een oplossing bedenken.
Regio
Geen bijzonderheden.
Gezamenlijke platforms
Datum: 21 maart 2016
Locatie: Waardzaal in ‘de Spil’ te Bleskensgraaf
Onderwerp: Sociaal Team (Marloes Firet van MEE op het gebied van jeugd en Annet
Grootendorst als wijkverpleegkundige over preventieve ouderenzorg).

10.
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Terugkoppeling vanuit werkgroepen projectorganisatie
Elly deelt mee dat de raadsfractie een bezoek heeft gebracht aan Maison Patrick in
Bleskensgraaf.

11.

Bespreken rooster van aftreden 2015-2016
Elly en Jan waren eind 2015 aftredend en herkiesbaar. Wijnie is in 2016 aftredend en
voor 1 jaar herkiesbaar. Ria is in 2016 aftredend en herkiesbaar.
Een nieuw rooster van aftreden wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.

10.

Rondvraag
Voor de volgende vergadering agenderen de evaluatie van het Jaarplan 2015 en het
opstellen van het Jaarplan 2016.
Geïnteresseerden wordt gewezen op de bij de ingekomen stukken gevoegde
vooraankondiging van de zgn. Kim Putters-lezing ‘De zorg verandert maar ook de
zorgvraag?’ op 24 mei 2016 om 18:00 uur te Sliedrecht.
Margreet deelt mee door Leo Waaijer te zijn benaderd met de vraag naar de
onpartijdigheid van MEE als cliëntenondersteuning.

11.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Magda de vergadering om 21:00 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 24 maart 2016
Bijlage: rooster van aftreden

4

