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 6 juli 2017
Aanwezig:

Margreet Hoeijenbos, Elly van der Leer, Jan Simons, Shirly van der Hout en
Magda Heijboer

Afwezig:

Marlous Beijer, Ria Verheij en Arnolda Baars

Gasten:

Ada de Heer en Susanne de Kroon-Schilt

Aanvang:
Sluiting:

19:30 uur
21:30 uur

Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Margreet opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Ada de Heer en
Susanne de Kroon. Wethouder Piet Vat laat zich verontschuldigen en heeft Susanne
bereid gevonden hem te vervangen.
1.

Gastspreker: Ada de Heer over pilot ‘Aanpak verwarde personen’
Ada overhandigt een hand-out over de pilot ‘Aanpak verwarde personen’ en geeft aan de
hand daarvan een nadere toelichting. Molenwaard valt onder Rotterdam-Rijnmond en
Zuid-Holland Zuid. De bestuurlijke trekker is Bram van Hemmen, burgemeester van
Sliedrecht.
Het Veiligheidshuis is een multidisciplinaire overlegvorm in Dordrecht.
In Molenwaard gaat het om 3 à 4 cliënten per jaar.
Shirly informeert hoe het zit met de wachtlijsten. Ada moet hierop het antwoord schuldig
blijven.
Margreet zegt zich zorgen te maken met de overgang van Beschermd Wonen naar
Beschermd Thuis, waarbij wel intensieve begeleiding voorhanden is, maar geen 24-uurs
zorg.
Margreet bedankt Ada voor de gegeven informatie.
Na te hebben toegezegd dat wanneer er nieuws te melden valt, zij ons weer graag wil
bijpraten, verlaat Ada de Heer de vergadering.

2.

Gastspreker Susanne de Kroon-Schilt ter vervanging van wethouder Piet Vat
Susanne verontschuldigt zich voor het feit dat zij onvoorbereid de vergadering bijwoont.
Allereerst komt de onafhankelijkheid van de cliëntenondersteuning aan de orde. Die
onafhankelijkheid moet gewaarborgd zijn en dit wordt niet waargemaakt in kleinere
organisaties als de gemeente Molenwaard.
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Voor wat betreft onze vragen over thuiszittende leerplichtige kinderen zegt Susanne toe
achter de cijfers aan te gaan.
Ter zake van klachten over de MolenHopper deelt Jan mee dat een overleg heeft
plaatsgevonden tussen Piet Vat, Peter Prevo en drie personen vanuit het Platform NieuwLekkerland. In Molenwaard worden jaarlijks zo’n 60.000 ritten verzorgd. In de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn dit er ± 120.000. Zo’n 5% van de ritten mag
misgaan, wat voor Molenwaard neerkomt op zo’n 3000 ritten. Daar blijven we gelukkig
ver onder.
Met betrekking tot de suïcidecijfers deelt Susanne mee dat hierover nauw contact bestaat
tussen politie en Sociaal Team. Overeenkomstig het protocol worden hierover geen cijfers
bekendgemaakt.
Susanne deelt mee op 4 september met zwangerschapsverlof te gaan en onze volgende
vergaderingen dus niet zal bijwonen.
Na door Margreet bedankt te zijn voor haar inbreng en haar sterkte en succes
toegewenst te hebben met de komende bevalling verlaat Susanne de vergadering.
Voor de vergadering van 7 september moet wethouder Piet Vat worden uitgenodigd. Ook
de nieuwe beleidsmedewerker Menno Keller en Jan Peter van Zoelen zullen worden
uitgenodigd. Ada zal dit in de verschillende agenda’s reserveren.
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Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
Margreet deelt mee dat op de volgende vergadering met de wethouder besproken moet
worden dat de gemeente Leerdam heeft besloten tot afschaffing van de eigen bijdrage en
verzoekt Ada dit bij de bespreekpunten op de agenda te plaatsen.
Op een dinsdagmorgen moet een overleg worden geregeld met het team
Maatschappelijke Ondersteuning.
De uitnodiging voor de Avond van de Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid op 30 augustus a.s.
wordt door Shirly aangenomen.

4.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vaststellen verslag van 18 mei 2017
Het verslag wordt met inachtneming van enkele kleine correcties op pagina 2
vastgesteld.

6.

Bespreking uitgebrachte adviezen en reactie daarop door college
Nog geen reactie ontvangen op ons advies op de Verordening MO 2018. Opnieuw
agenderen voor 7 september.

7.

Bespreking overleg 19 juni 2017 met wethouder Piet Vat
Reeds ter sprake gebracht bij agendapunt 2.

8.

Website gemeente Sociale Toegang
Onder direct regelen / afspraak maken staan de producten van Burgerzaken.
Magda bundelt de onduidelijkheden en zal dit doorspreken met het team Communicatie.

9.

Actuele rapportages
Platform Liesveld
Geen informatie.
Platform Nieuw-Lekkerland
Niet bijeen geweest.
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Bouwcommissie
Geen reactie ontvangen op het rapport over d’ Ouwe School.
Het volgende object is ’t Waellant te Nieuw-Lekkerland.
Communicatie
De nieuwe communicatieadviseur is Marjan Jansen-Manenschijn.
Het communicatie-overleg moet weer nieuw leven worden ingeblazen.
De bekendheid van de cliëntenondersteuning moet worden meegenomen met de
communicatie.
10.

Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen
Shirly deelt mee dat Goof weer op z’n stokpaardje zat.
Eén vertrouwenspersoon wordt voldoende geacht, bij vakantie e.d. wordt vervanging
geregeld.

11.

Rondvraag
Margreet verzoekt de leden hun vakantie door te geven aan Ada, die dit in een
overzichtje zal verwerken. Margreet is afwezig van 12 t/m 30 augustus.

12.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:30 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 7 september 2017
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