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1. Opening
Voorzitter Rinske Krale opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder Jan-Peter van Zoelen,projectcoördinator
Sociaal Domein en Ondersteuning van de gemeente Molenwaard. waarna er een voorstelronde volgt.
Elly v.d. Leer is met kennisgeving afwezig.

2.Vaststellen agenda:
Wordt ongewijzigd vastgesteld
Jan- Peter van Zoelen zal de vergadering afhankelijk van het onderwerp geheel of gedeeltelijk bijwonen .
3.Verslag vorige vergadering 25 april 2013:
Het verslag wordt met een aanvulling van punt 12, definitieve aanstellingsbrieven, vastgesteld.
De vastgestelde verslagen worden in het vervolg naar Jan- Peter van Zoelen gestuurd.
Actiepuntenlijst wordt doorgenomen, er zijn nog geen vervolgafspraken over het uitvoeringsprogramma De Kanteling. De
structuur moet nog goed worden nagekeken. Per vergadering één project onder de loep nemen en eventueel hieraan een actie
toevoegen. Cees van der Linde stuurt alle leden een per project een A4 en vraagt of zij doorgeven;belangrijk ,gedaan of moet nog
worden gedaan.
Ria Verheij vraagt zich af of de Wmo-adviesraad niet zou moeten worden ingeschakeld bij de vaststelling van de kadernota 20142018.De meerderheid is van mening dat dit een zaak is van de gemeenteraad en politiek bedrijven geen taak is van de Wmoadviesraad.
Rinske Krale geeft aan dat Inge van Dommelen,van het programma “Aandacht voor iedereen” graag nog een keer wil komen om
ons te meer te vertellen ‘hoe een gemeentelijke nota te lezen’ en advies te geven. Samen met ons een heel traject doorlopen.
De Wmo-adviesraad wil graag op de hoogte zijn over het programma Mozard waar de gemeente meewerkt en wordt gebruikt bij
Wmo-aanvragen, dit met het oog op de wet persoonbescherming. Jan- Peter van Zoelen stelt voor om in de vergadering op 31
oktober, gelijk met het bezoek van de adviseurs wonen, zorg en welzijn een proefaanvraag uit te voeren.
4. In- en uitgaande post:
Wijnie Stuurman geeft aan dat zij soms mailberichten van de secretaris niet kon openen. Stineke Borstlap zal hier naar kijken.
5. Mededelingen:
algemeen
Rinske Krale heeft nog geen goede, toegankelijke locatie gevonden voor onze gezamenlijke bijeenkomst met de drie
platforms op 5 september. Is het adressenbestand inmiddels compleet ?
Stineke geeft haar alle adressen.
Wmo- platform Liesveld:
Heeft er een nieuw lid bij.
Ria Verheij doet verslag van een zeer pijnlijke ervaring bij het terug vragen van een
voorzieningen/hulpmiddelen door de gemeente.
In Streefkerk komt een Thomashuis
Wmo-platform Nieuw Lekkerland:
Heeft 2 maal vergaderd bij Hartslag Nu.
In de juli vergadering zal de kerncontactfunctionaris,(KCF) worden uitgenodigd.
Wmo-platform Graafstroom:
Er hebben twee functiewijzigingen plaats gevonden,
Willie Groenemeijer is voorzitter en Wijnie Stuurman secretaris.
6. Communicatieplan:Stand van zaken:
Matrix is ingevuld en een tijdpad.
Willie Groenemeijer zoekt op internet naar websites van Wmo-raden.Ze zoekt ook gemeentelijke Wmo-folders.
Petra Tromp kijkt naar geschikte voorbeelden van digitale nieuwsbrieven.

Magda Heijboer en Cees van de Linde zoeken naar een geschikte, maar vooral voordelige, websitebouwer, de site het liefst in
september online.
Goede ideeën liefst binnen één week indienen bij Magda Heijboer.
Op onze site moeten zeker goede links naar andere interessante sites worden geplaatst.
7.Voorstel n.a.v. de reacties Regionaal Wmo-adviesraad AV (actie Jan – besluitvormend)
Giessenlanden wil nog e.e.a. toegevoegd hebben waarna Inge van Dommelen een nieuw voorstel maakt. Op basis van dit nieuwe
voorstel nemen we een definitieve beslissing.
Wellicht kan de regionale adviesraad in eerste instantie opereren in een pilot.
De stukken betreffende jeugdzorg komen al in augustus/september bij de gemeente, daarna waarschijnlijk voor advies naar de
Wmo-adviesraad. De uitvoering voor Molenwaard is 1e instantie zaak voor de gemeente, 2e instantie in AV verband, ten derde op
ZHZ niveau. Jan-Peter stuurt iedereen een matrix.
Er is al een Regionale klankbordgroep die de decentralisaties monitoren.
Zederik doet voorlopig niet mee ( zij hebben ook nog geen Wmo-adviesraad).
Op 3 oktober komen alle Wmo-adviesraden incl. de wethouders bij elkaar.
8.Stand van zaken (de gemeente informeert ons):
De communicatie tussen de gemeente en adviesraad dient te worden gestroomlijnd.
We ontvangen van Jan- Peter van Zoelen een actieplan + spoorboekje, hij ontvangt graag reacties van onze kant.
Tevens een mail naar het secretariaat met de doelstellingen van de gemeente betreffende de uitvoering Wmo.
De resultaten van het zgn. keukentafelgesprek werpt vruchten . Op en/of aanmerkingen c.q. suggesties zijn welkom.
We blijven dit volgen.
De klankbordgroep Oud Alblas gaat meedoen met de pilot combinatie van doelgroepen, de verwachting is dat Ottoland later volgt,
het combineren van doelgroepen moet iets van het hele dorp worden.
Er zijn 3 kerncontactfunctionarissen,(KCF) die de lokale klankbordgroepen ondersteunen, als Wmo-adviesraad en wmo-platforms
willen we graag kennis maken.
9. Financiën:
De vergoedingen zijn inmiddels overgemaakt.
Organisatiekosten voor het oprichten van een eventuele Regionale Wmo-adviesraad komen niet uit ons budget.
10.Terugkoppeling gesprek met de wethouder over het Wmo-loket:
Intern is er veel gebeurd,er zijn twee Wmo- adviseurs aangesteld ook voor ondersteuning en werving vrijwilligers is een traject
uitgezet.
Hoeveel Wmo- aanvragen zijn er afgewezen,hoe is de ondersteuning anders geregeld? Jan- Peter vraagt om een overzicht.
11.Uitnodigen Wmo-adviseurs:
De adviseurs Brenda Kooijman en Ada de Heer worden uitgenodigd op onze vergadering van 31 oktober. De waarnemend
voorzitter en secretaris regelen de uitnodiging,( waarin ook gevraagd wordt een presentatie + uitleg van het programma Mozard te
verzorgen).
12. Bouwcommissie:
Leden zijn: Johan Groenemeijer, Janny de Groot en Magda Heijboer. Aanvulling met een vierde lid is wenselijk.
Start vergadering maandag 1 juli 2013.
13. PR-moment aanstelling Wmo-adviesraad:
De officiële aanstellingsbrieven komen er aan.
Dit zal plaatsvinden op de gezamenlijke bijeenkomst met de drie Wmo-platforms op 5 september
Rinske Krale nodigt de pers uit, mogelijk ook Klok radio.
14. Rondvraag:
Stineke Borstlap meldt dat na de herbestrating in de Blassekijnstraat tussen de op-en afritten nogal een grote afstand zit en vraagt
of de bouwcommissie hier aandacht aan wil besteden, niet alleen aan bouw, maar ook aan infra.
Jan Peter van Zoelen vraagt ons met hem mee te denken hoe de Wmo-adviesraad beter bekend wordt bij zijn collegae, ludieke
ideeën zijn welkom.
15. Sluiting:
De voorzitter sluit tegen 22.00 uur de vergadering met dank voor ieders inbreng.

Vastgesteld: 19 september 2013

