Secretariaat: Willie Groenemeijer wnd

Peppelstraat 4
2971 BD Bleskensgraaf
T: 0184-692607 M: 06-46169683
E: w.groenemeijer@kpnplanet.nl

Wmo adviesraad Molenwaard

Beknopt verslag vergadering Wmo-adviesraad Molenwaard 31 oktober 2013
aanwezig: Elly van der Leer, Willie Groenemeijer, Ria Verheij, Jan Simons, Cees van der Linde,
Wijnie Stuurman, Magda Heijboer, Jan-Peter van Zoelen, Piet Vat
Aanwezig tijdens agendapunt 2: Brenda van Bergen, Ada de Heer, Hans Snoek, Ellen Roos en
Karina de Jager
Aanvang: 19.30
Sluiting: 21.45
1.Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
2.Kennismaking met de medewerk(st)ers van het Wmo-loket.
Uitleg over de werkwijze van het loket en gelegenheid tot het stellen van vragen.
3.Vaststellen besluitenlijst van 24 oktober 2013.
De besluitenlijst van 24 oktober wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.Verslag vergadering 10 oktober 2013.
Het verslag van 10 oktober is nog niet af. Dit wordt doorgeschoven naar de vergadering van 21
november.
5.Overzicht diverse overlegvormen per prestatieveld.
Het overzicht diverse overlegvormen per prestatieveld wordt vastgesteld. Inhoudelijke bespreking
in de vergadering van 21 november.
6.Concept-advertentie nieuw lid.
De concept-advertentie voor een nieuw lid wordt ongewijzigd vastgesteld. Magda Heijboer zorgt
voor plaatsing (via Jan-Peter van Zoelen) op de gemeentepagina in het Kontakt en op de website
van de Wmo-adviesraad. Gevraagd wordt aan de gemeente een link te plaatsen op de gemeentelijke
website naar de site van de Wmo-adviesraad.
7.Terugkoppeling overleg Piet Vat, Jan-Peter van Zoelen en Willie Groenemeijer van 28
oktober 2013.
Willie Groenemeijer doet verslag van het gesprek met Jan-Peter van Zoelen en Piet Vat. Jan-Peter
van Zoelen past structuurschema aan, zodat duidelijk wordt wanneer wat besproken gaat worden.
Bedoeld om betere afstemming te krijgen. Jan-Peter van Zoelen stuurt evaluatie bezuinigingen
Wmo onze kant op. Daarnaast wordt ook de voortgangsrapportage toegestuurd. Herhaald verzoek
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om meer aandacht voor de Wmo-adviesraad op de gemeentepagina te geven. De gemeente gaat
onderzoeken of zij (tijdelijk) menskracht kan leveren ter ondersteuning van het secretariaat. Piet Vat
belooft voor 12 november antwoord te geven. De Wmo-adviesraad wordt betrokken bij
communicatieplan ter verbetering van de afstemming tussen gemeente en Wmo-adviesraad. De
managementrapportage is nog niet klaar. Gemeente treedt in overleg met de Wmo-adviesraad over
de te meten items.
8.Plannen gezamenlijke bijeenkomst met platforms.
Voor een gezamenlijke bijeenkomst met de platforms wordt 23 januari 2014 vastgelegd. Jan Simons
gaat locatie en programma regelen. Benoemingen worden binnenkort per post verzonden.
9.Onderzoek mogelijkheid aanstellen vertrouwenspersoon.
Het onderzoek wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Gemeente gaat hier ook mee
aan de slag.
10.Ondersteuning Willie Groenemeijer bij vervanging secretariaat.
Willie Groenemeijer gaat eerst kijken wat er precies is aangeleverd op een usb-stick. Magda
Heijboer biedt hulp aan. Adres secretariaat op website wordt aangepast door Magda Heijboer.
Aanwijzing 2e secretaris en 2e penningmeester op agenda van 21 november.
11.Mededelingen /informatie-uitwisseling.
Jan Simons gaat naar raadsvergadering op 5 november. Hij kan pas vanaf 20.45 uur, Dat is geen
probleem omdat het agendapunt over het Sociaal Domein na de begroting wordt behandeld.
platform Liesveld meldt een nieuw lid
platform Nieuw-Lekkerland vergadert op 30 september. Ook zij melden een nieuw lid met
kennis van de gehandicaptenzorg.
Platform Graafstroom vergadert weer op 14 november.
Bouwcommissie geen bijzonderheden.
Mededelingen /informatievoorziening vanuit de diverse overlegvormen op agenda 21
november.
12. Rondvraag.
Magda Heijboer kaart problematiek sleutelkluis Rivas aan. Kosten waarmee men wordt
geconfronteerd voor alarmeringsaansluiting. Jan Simons meldt dat er vanuit de L&N
Smitstichting ook mogelijkheden zijn. Hij gaat dit uitzoeken en meldt terug naar Magda
Heijboer.
Er wordt een bewegingscoach/vitaliteitscoach aangesteld.(landelijk gesubsidieerd).

Verslag Magda Heijboer
Vastgesteld: 21 november 2013
Agendapunten 21 november:3, 4, 5, 9, 10 en 11
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