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Datum:
Aanwezig
Gasten bij
agendapunt 2
Afwezig met
bericht

15 februari 2016
Huug Alblas, Rolf de Folter (voorzitter), Wim van Krimpen, Nelleke
Reijneveld, Joyce Schaper, Bram Schep, Rita Schook (leden)
Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (verslag)
Ilse van Donkelaar en Caroline van Torenburg van Wijzelf
Zorgcoöperatie Drechtstreken (i.o.)
Harry Struik en Monica Tanis

Agendapunt

Actie

1. Opening en vaststellen agenda

2.

De voorzitter opent de vergadering
en heet iedereen welkom. De
voorzitter zal nog contact zoeken met
Koenraad Sluimer, om te horen of hij
nog kan blijven participeren in de
adviesraad.
R. de
Folter
Presentatie door Ilse van Donkelaar
De twee initiatiefnemers van Wijzelf
en Caroline van Torenburg van
Zorgcoöperatie Drechtstreken in
Wijzelf Zorgcoöperatie Drechtstreken oprichting houden hun verhaal. Er
worden veel vragen gesteld. De PPJ.Broerse
presentatie wordt nog rondgestuurd.

3. Vaststelling verslag vergadering
2 december 2015 en actielijst

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Actiepunten 2-021215,
5-021215 t/m 7-021215 zijn
uitgevoerd.
Wat betreft actiepunt 3-021215: het
concept advies staat voor vanavond
op de agenda.
Actiepunt 80021215: Judith Broerse
heeft uitgezocht hoe het staat met
het verantwoordings-vrije bedrag
rond het PGB in de Drechtsteden. De
Drechtsteden blijken dit t.a.v. de
Wmo niet te hanteren (alleen rond de
Wlz). Vandaar dat een signaal niet
nodig was. Daarmee komt dit
actiepunt te vervallen.

1

3

Vervolg Verslag
n.a.v.
 Verdeling aandachtsgebieden ter
vaststelling

4

5

6

De verdeling van de
aandachtsgebieden wordt definitief
vastgesteld. Judith Broerse zal de
definitieve versie rondsturen.
Rita Schook gaat contact zoeken met
dhr. J. Bakker, voorzitter van de
Seniorenraad.
Joyce Schaper zal contact zoeken met
mw. M. Klok, voorzitter
Gehandicaptenadviesraad. Judith
Broerse levert hiervoor de
contactgegevens van beide
voorzitters aan.

Actie: J.
Broerse
Actie:
R.Schook
Actie:
J.
Schaper

Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen
-Benoemingsbrief nieuwe leden
-Antwoorden van de gemeente op vragen
uit de decembervergadering
-Aantallen ZIN/PGB Alblasserdam uit
nieuwe monitor Sociaal Domein
Ter bespreking
-Concept advies n.a.v. Quickscan
informatievoorziening over
cliëntondersteuning gemeenten
Drechtsteden Zorgbelang ZH
Stand van zaken voorbereiding
interviews met GGZ-cliënten, 75
plussers en hun mantelzorgers

Verspreiding oproep tot nu toe



Suggesties voor overige
communicatiekanalen en werving
in eigen achterban



Ontvangen reacties

Al deze stukken worden ter
kennisgeving aangenomen.

Met enkele tekstuele wijzigingen
wordt het advies vastgesteld. Judith
Broerse zal het versturen.

J. Broerse

Judith Broerse geeft een toelichting
op de publiciteit tot nu toe. Zo is de
oproep in de Klaroen geplaatst en is
tijdens de mantelzorgsalon op 10
februari voorgelezen. Ook heeft de
SWA het bericht verspreid. Het lijkt
de Wmo-adviesraad niet nuttig dat de
oproep nog op 11 maart in de
Kantlijn wordt geplaatst.
Verschillende leden hebben al
geworven binnen hun eigen netwerk
en gaan daar verder mee aan de slag.
Afgesproken wordt dat iedereen zijn
of haar afspraken meldt aan Judith
Broerse, die dat in een overzicht zet.
Wim van Krimpen gaat de
eindredacteur van
J. Broerse
Alblasserdamsnieuws.nl nogmaals
vragen om het bericht te plaatsen.
W. van
Krimpen
Er is tot nu toe 1 reactie ontvangen
op de oproep in de Klaroen, van een
moeder van een kind met GGZproblematiek. Bram Schep maakt een B. Schep
afspraak met deze persoon voor een
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interview. De Seniorenraad heeft in
reactie op het verzoek om de oproep
te verspreiden aangegeven dit te
willen gaan doen.



Bijgestelde gespreksleidraad (ter
vaststelling)

Gespreksleidraad:
De concept lijst wordt doorgenomen
en er worden nog enkele wijzigingen
afgesproken. Judith Broerse zal deze
wijzigingen verwerken in een
definitieve versie, die zij voor het
eind van deze week zal rondmailen
aan iedereen.

J. Broerse

In verband met haar afwezigheid
vanavond zal Bram Schep Monica
Tanis bellen, om haar bij te praten.

7

Terugkoppeling uit
 Regionale adviesraad- Wmo
Drechtsteden

 Werkgroep Eenzaamheid

 Overige regionale of lokale
bijeenkomsten

Actie:
B. Schep

Wim van Krimpen geeft een
toelichting op het verslag van
11-2-2016 van de regionale raad. Er
is regionale onrust over de financiële
resultaten. Drechtsteden heeft
facturen van zorgaanbieders
gecontroleerd, dit levert een grotere
bezuiniging dan gepland.
Straatactie tegen eenzaamheid was
gepland voor een maandag in
februari. Wordt ter kennisgeving
genomen.
-Rita Schook was aanwezig bij een
vergadering over uitbreiding van
Dok11. Er bleek veel animo tot
samenwerking. Er komt een soort
koffiekamer voor alle disciplines in
het gebouw, om elkaar te ontmoeten.
De planning is dat het gebouw eind
2017/begin 2018 geopend wordt.
Hans Erkens is projectleider, en
Sharon Verkuijl-van Nes is ook
betrokken.
-Huug Alblas is aanwezig geweest
bijeenkomst over wijkgericht werken
met Woonkracht 10, SWA en 2
externe deskundigen. De bedoeling is
om een buurthuis-functie in de wijk
Souburgh op te zetten.
-Voorzittersoverleg in januari:
De voorzitter meldt dat meerdere
gemeenten aan het nadenken zijn
over de ontwikkeling naar een brede
adviesraad.
-Rita Schook heeft contact gehad met
Pagina 3 van 4

8

Voorstel invulling en lancering
website Wmo-adviesraad

9

Signalen uit het veld en overige
mededelingen

10 Rondvraag

11 Sluiting

Heleen Visser, hoe mantelzorgers in
beeld komen, als verbindingsofficier
tussen SWA en Dok11. Er komt een
voorlichtingsbijeenkomst.
Bram Schep probeert nogmaals
contact met Koenraad Sluimer op te
nemen. Als dit niet lukt, dan gaat hij
alleen aan het werk en maakt een
voorstel voor invulling, op basis van
de structuur van de website van de
regionale raad.
Wim van Krimpen heeft een signaal
ontvangen: nieuw geleverde
scootmobielen worden inmiddels op
de snelheid van 11 kilometer
afgesteld.. Daardoor kunnen de
eigenaren van deze scootmobielen
niet mee met de tochten met
anderen. Afgesproken wordt dat Wim
van Krimpen navraag zal doen bij de
SDD via de regionale adviesraad, of
dit een technisch oplosbaar punt is
van de leverancier.
-Rita Schook was bij de
mantelzorgbijeenkomst in de
Ablashof op 10 februari en heeft daar
aanmeldingen voor de interviews
verzameld.
-Daar werd ook het signaal gemeld
dat rekeningen voor de eigen bijdrage
, geïnd door het CAK, inmiddels een
jaar achterlopen. Dit veroorzaakt
grote financiële onzekerheid en
mogelijk ook financiële problemen op
bij de betreffende Wmo-gebruikers.
Wim van Krimpen zegt toe dit signaal
in te zullen brengen via de regionale
raad.
Judith Broerse brengt onder de
aandacht: de recent verschenen
bundel getiteld Nabij is beter II met
essays over de decentralisaties door
P. Hilhorst en J. van der Lans, uitgebracht door de VNG/KING.
Afgesproken wordt dat zij het boekje
zal aanvragen voor alle leden.

B. Schep

W. van
Krimpen

Actie:
W. van
Krimpen

Actie:
J. Broerse

Rita Schook meldt dat de voormalige
ANBO-afdeling van Alblasserdam een
nieuw initiatief heeft ondernomen,
namelijk de oprichting van een nieuw
seniorencollectief, genaamd Stichting
Senioren Activiteiten Alblasserdam
(afgekort S.S.A.A.).
De voorzitter sluit de vergadering om
21.35 uur.
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