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Margreet opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Menno Keller.
1.

Overleg met Menno Keller
Menno geeft de volgende toelichting:
VN-verdrag
John de Bus zal dit namens gemeente Molenlanden trekken. Is gemeentebreed, aan de
hand van de door jullie toegestuurde quickscan, een uitvraag gedaan om te gaan
inventariseren waar we staan. O.a. op onderdelen sociaal domein, communicatie,
ruimtelijke ordening, ICT etc. Uitkomsten inventarisatie wordt met de Wmo-adviesraad
gedeeld met het verzoek aan te geven wat er ontbreekt. Bij de vraag is aangegeven dat
de diverse organisatieonderdelen tot 1 mei de tijd hebben de quickscan in te vullen.
Wmo toezichthouder
Jaarverslag Wmo toezichthouder toegestuurd. Kunnen deze volgende vergadering
inhoudelijk behandelen. Wordt een slag geslagen in ontwikkeling toezicht samen met de
inkoopafspraken, beleid, toegang en de contractmanager.
Wmo vertrouwenspersoon
Jaarverslag is jullie toegestuurd. Aantal meldingen stijgt. Bekendheid moet
desalniettemin vergroot worden. Koppeling met de participatiewet komt eraan, zal medio
zomer worden. Avres heeft een interne bezwaren- en klachtenafhandeling en maakt geen
gebruik van een vertrouwenspersoon. De financiering vindt plaats vanuit de regio (5
gemeenten + Vianen).
Ontwikkelingen Giessenlanden
Is voor het sociaal domein een harmonisatieagenda gemaakt welke onderwerpen
geharmoniseerd moeten worden en met welk tijdspad. Harmonisering adviesorganen
staat gepland voor aanvang 2019. Adviesraden in Giessenlanden (Zedje, Seniorenraad en
Wmo-adviesraad) krijgen met Wmo-adviesraad uitnodiging van een externe om op
inhoud (en niet teveel op structuren) verder te praten over advisering in gemeente
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Molenlanden. Gemeente is erg dankbaar dat beide Wmo-adviesraden de verbinding met
elkaar gevonden hebben en gekomen zijn tot 1 document.
Dementievriendelijke gemeente
Voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats door Alzheimer Nederland. Cursus ‘Zorg de
baas’ voor mantelzorgers is gestart. Komt interview in het Kontakt met een mantelzorger
en partner met dementie.
Uitkomsten behoeftepeiling NAH
Werkgroep (o.a. MEE, Stichting Hersenletsel) is aan de slag met de uitkomsten van de 2
behoeftepeilingen. Op korte termijn worden 2 themabijeenkomsten georganiseerd (2 x
voor de zomer) en planning is vanaf 1 september te starten met de wekelijkse
lotgenotenbijeenkomsten. Mensen gaven aan het sociaal team lastig te kunnen bereiken.
Communicatie neemt dit mee.
Vragenlijst Wmo-adviesraad en team MO
Vragenlijst is samengevoegd. Antwoordnummer is aangevraagd. Communicatie maakt
hem nu in format Molenwaard.
Margreet bedankt Menno voor zijn aanwezigheid en bijdrage, waarna hij de vergadering
verlaat.
2.

Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
Margreet deelt mee enkele keren contact te hebben gehad met Elly. Afgesproken is dat in
de komende tijd Margreet samen met Piet of Menno op bezoek zal gaan bij Elly.
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Er zijn geen uitgaande
stukken.
Margreet en Ada zullen beide de Informatiebeurs 55+ Molenwaard op 21 april in ‘de Spil’
bezoeken.
Jan en Eli zullen beide de bijeenkomst van de Raadswerkgroep Sociaal Domein op 5 april
in Pand 83 te Nieuw-Lekkerland bijwonen.

3.

Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen verslag van 1 februari 2018
Op een kleine taalkundige correctie na op pagina 3 wordt het verslag vastgesteld.

5.

Bespreking uitgebrachte adviezen en reactie daarop door college
Er is een reactie ontvangen op de eigen bijdrage.
Met betrekking tot het Plan van Aanpak doelgroep volwassenen GGZ zullen Magda en
Menno samen in Sliedrecht kijken hoe het daar werkt.

6.

Bespreking Jaarplan 2018
Magda zal hier en daar de tekst aanpassen. Het aangepaste Jaarplan zal ook aan de
Wmo-raad Giessenlanden worden toegezonden.

7.

Samen vergaderen met Wmo-raad Giessenlanden
Nog even wachten tot na de bijeenkomst met externen.
Voorgesteld wordt op 21 juni gezamenlijk te vergaderen. Ada zal Waardzaal 1-2 in ‘de
Spil’ daarvoor reserveren.

8.

Plannen en afspraak maken voor Platformavond Molenwaard
Jan en Eli nemen samen de organisatie voor hun rekening. Onderwerpen van gesprek:
kennismaking met de vertrouwenspersoon en Menno vragen een toelichting te geven
over de dementievriendelijke gemeente.
Datum: 28 mei, Waardzaal 1-2 in ‘de Spil’ Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur
met koffie. Ada zal zorgen voor de reservering van de zaal.

9.

Bespreken evaluatie-rapport Huizen van de Waard
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De onbekendheid in sommige kernen met het Huis van de Waard vraagt om een betere
en doelgerichte communicatie.
10.

Bespreking Raadsinformatiebrief Herinrichting welzijnsstructuur
De nieuw te vormen welzijnsstichting is ondersteunend is aan de huidige
welzijnsstichtingen. De 2 vrijwilligerscoördinatoren komen in dienst van de Stichting.

11.

Actuele rapportages
Platform Nieuw-Lekkerland
Vergadert maandag 26 maart.
Platform Liesveld
Nog datum overleg vaststellen.
Bouwcommissie
Geen informatie.
Communicatie
Magda en Ria zeggen blij te zijn dat Ingeborg Voogt weer als communicatie-adviseur in
beeld is.

12.

Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen
Margreet heeft het Regionaal Overleg Adviesorganen Sociaal Domein op 13 februari in
Hoornaar bijgewoond. Zie ook het bijgevoegde verslag.
Arnolda heeft de GGZ-avond bijgewoond en als positief ervaren. Er komt nog een
vervolg.
Ria deelt mee dat het Plan van Aanpak voor de GGZ zich richt op zowel de korte als de
langere termijn. De uitkomsten vanuit de inventarisatie zijn op een rijte gezet.
Margreet en Ria hebben beide tot hun tevredenheid de voorlichtingsavond in
Giessenlanden bijgewoond over het Plan van Aanpak beschermt thuis.

13.

Rondvraag
Arnolda deelt mee de volgende vergadering afwezig te zijn.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 3 mei 2018.

14.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:40 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 21 juni 2018
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