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Datum:

25 april 2016
Huug Alblas (verlaat), Rolf de Folter (voorzitter), Nelleke Reijneveld, Bram Schep, Rita
Schook, Monica Tanis (leden)

Aanwezig

Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (verslag)
Afwezig met bericht
van verhindering
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Wim van Krimpen, Joyce Schaper en Harry Struik

Agendapunt
Opening en vaststellen agenda

Vaststelling verslag vergadering
14 maart 2016 en actielijst

Actie
De voorzitter opent de vergadering. De agenda
wordt met een wijziging vastgesteld, namelijk
dat agendapunt 7 (vaststellen jaarverslag)
vervalt.
Met enkele tekstuele wijzigingen wordt het
verslag vastgesteld.
n.a.v. de actielijst
Actiepunten 9-150216, 12-150216, 2-140316,
en 3-140316 zijn afgehandeld.
N.a.v. de afspraak te volgen hoe de privacy
wordt gewaarborgd (actiepunt 1-021215), stelt
de voorzitter voor om hierover een brief met
een aantal vragen te sturen aan het College, of
de gemeente privacyregelgeving heeft en hoe
gecontroleerd wordt dat er in de praktijk ook zo
wordt gewerkt. Dit voorstel wordt aangenomen.
De aanleiding hiervoor vormt een artikel in de
NRC van eind januari, dat veel gemeenten
onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
van burgers. Dit was gebleken uit onderzoek
van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Naschrift: In maart jl. heeft de AP ook een
rapport uitgebracht, specifiek over de
verwerking van persoonsgegevens in het
sociaal domein door 41 gemeenten.
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Actie:
voorzitter
en J.
Broerse

Ingekomen en verzonden stukken
Ontvangen
- Raadsinformatiebrief (RIB)
ontwikkelingen mantelzorg en welzijn
2016 met uitnodiging voor BIO op 29
maart
-Verslag van Seniorenraad dd.
9-3-2016

Uit de brief blijkt dat de SWA voor 2016 een
eenmalige extra bijdrage heeft gekregen. Voor
2017 en verder wordt er een structurele
subsidie vastgesteld. De Wmo-adviesraad is
benieuwd hoe de gemeente aankijkt tegen het
overschot van ruim 17 miljoen in de
Drechtsteden. De aanwezigen vinden deze
notitie een behoorlijk globaal verhaal.
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-Verslag regionale werkgroep mantelzorg
dd. 30-3-2016
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Terugkoppeling uit:
 Regionale adviesraad- Wmo
Drechtsteden (W. van Krimpen)

 Werkgroep Eenzaamheid

 Seniorenraad

 Bijeenkomst Informatie en Opinie
(BIO) gemeenteraad over
ontwikkelingen mantelzorg en welzijn

Huug Alblas komt binnen in de
vergadering.
Ten aanzien van de regionale
werkgroep mantelzorg licht Huug toe
dat Dineke Kodde aansluiting heeft
gezocht bij de regionale raad en dat dit
is goedgekeurd voor een proefperiode
van een half jaar. De vraag rijst bij de
aanwezigen welke doelstelling deze
regionale werkgroep heeft, terwijl
mantelzorg een lokaal onderwerp is en
dat het daardoor een merkwaardige
constructie is. De voorzitter stelt de
vraag wat deze regionale werkgroep
Actie: J.
moet opleveren, evenals de andere 2
in het verslag genoemde werkgroepen. Broerse
Afgesproken wordt dat Judith hier
navraag naar zal doen.
Huug meldt ook dat hij onlangs samen
met Rita overleg gehad met Tonia
Ruybroek van de SWA, die lokaal
ingangen zoekt via onze netwerken.
Tot slot heeft Huug aangegeven dat
het onderwerp mantelzorg voor hem te
veel is. Dus op voorstel van Rita wordt
besloten dat Joyce hiervoor de eerste
portefeuillehouder wordt en dat Rita
reserve wordt. Judith zal het overzicht
met de portefeuilleverdeling
aanpassen.

Actie: J.
Broerse

Wim heeft per mail gemeld dat de regionale
raad advies heeft uitgebracht over het voorstel
voor aanpassing eigen bijdragen Wmo.
Het betreft hier een reparatie op twee
onderwerpen, 1) eigen bijdrage begeleiding
individueel en groep en vervoer naar
dagbesteding (voorstel om deze eigen bijdrage
af te schaffen) en 2) aanpassing van de
systematiek eigen bijdrage maatschappelijke
ondersteuning

Er is geen nieuws uit de werkgroep
Eenzaamheid, omdat Monica was verhinderd
voor de laatste vergadering.
Rita meldt dat zij op 6 april jl. bij de
vergadering van de Seniorenraad aanwezig is
geweest en dat zij vanaf nu lid van de
Seniorenraad is geworden. De Seniorenraad
maakt zich met name zorgen over het
woningaanbod voor senioren.
Huug meldt dat Mariëlle Verhoeve en Heleen
Visser tijdens dei bijeenkomst aangaven een
contactpersoon naar de kerken te zoeken. Zij
hebben vervolgens een overleg met hem
gevoerd om dit contact beter te regelen.
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op 29 maart jl.
 Regionale werkgroep Mantelzorg
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Dit is bij de ingekomen stukken al behandeld.

Joyce Schaper heeft een gesprek gevoerd met
Terugkoppeling (vervolg)
Overige regionale of lokale bijeenkomsten Martha Klok, voorzitter van de
Gehandicaptenadviesraad. Per mail heeft zij
een terugkoppeling gegeven. Daarin meldt zij
dat de Gehandicaptenadviesraad al een jaar
niet meer bijeen is gekomen, door persoonlijke
omstandigheden en tekort aan leden.
Martha Klok heeft gevraagd of de Wmoadviesraad misschien nieuwe leden voor de
Gehandicaptenadviesraad kan vinden. Dit
vinden de aanwezige leden niet de taak van de Actie: R.
Wmo-adviesraad. Wel zal Rolf dit onder de
de Folter
aandacht brengen van de contactambtenaren.
Verder vroeg Martha Klok of er leden van de
Wmo-adviesraad in de zomer eens mee willen
gaan met de tochten van de scootmobielclub
op de donderdag. Zo kunnen de leden van de
adviesraad ook wat bekender worden.
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Eerste uitkomsten van interviews

In totaal zijn er nu 15 interviews gehouden en
verwerkt. Inmiddels heeft Wim nog 4 interviews
gehouden, Bram 1 en Joyce 1. Er is nog een
aanmelding binnengekomen, die Rolf zal gaan
benaderen. Monica geeft aan nog een
interview te willen doen. Dit aanbod wordt
aangenomen.

Actie: R.
de Folter
en M.
Tanis

Het overzicht met de eerste, globale
uitkomsten van de interviews wordt besproken.
De aanbevelingen die gedaan zijn, blijken niet
allemaal concreet genoeg om gebundeld te
worden. Tijdens de verdere analyse zal Judith
zo nodig contact zoeken met degene die het
betreffende interview heeft gehouden.
In de volgende vergadering komt het
uitgewerkte verslag op de agenda.

Actie: J.
Broerse
ism R. de
Folter en
R. Schook

Voorstel invulling en lancering website Bram heeft een opzet gemaakt en licht dat toe. Actie: B.
Hij zal de website gefaseerd gaan vullen. Hij
Wmo-adviesraad
Schep
zal iedereen per mail vragen om informatie aan
te leveren (stukje over portefeuille en foto).
Dit punt wordt verschoven naar de volgende
Jaarverslag 2015
vergadering, omdat het jaarverslag nog niet af
Ter vaststelling
is..
Signalen uit het veld

Huug meldt dat er veel overleg gaande is ter
voorbereiding van circa 70 plaatsen voor
opvang van vluchtelingen.
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Joyce ontving van Martha Klok enkele
signalen, namelijk:
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Stand van zaken polsen kandidaten
voor vacature lid Wmo adviesraad en
vervolgacties
Ter bespreking
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Dat zij de eigen bijdrage, die zij moet
betalen voor iedere aanpassing in haar
huis en haar scootmobielstalling erg
hoog vindt.
Daarnaast duurt het heel lang voor zij
facturen krijgt voor de eigen bijdrage,
waardoor het te betalen bedrag steeds

groter wordt.
Er zijn nog geen kandidaten
gevonden.Gehandicapten- graag jonger profiel.
Reglement opzoeken, voordracht uit …..
Bespreken met gemeente (meenemen in
gesprek met gemeente)
Mail doorsturen van Joyce aan Rolf

Mededelingen en rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

 Agendapunten eerstvolgende
vergadering op 13 juni 2016:

De volgende onderwerpen worden
geagendeerd voor 13 juni:
-Concept rapport op basis van interviews
cliënten en mantelzorgers, ter vaststelling
-Presentatie over Smile door Ingrid Willems,
directeur (onder voorbehoud, al uitgenodigd)
- Stand van zaken DOK11 (resultaten
werkgroep) ter opiniërende bespreking met een
toelichting van Sharon van Nes of Hans Erkens
(onder voorbehoud)
-Jaarverslag 2015 ter vaststelling
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Vervolgbespreking van:


Voorstel Joyce voor
teambuilding-activiteit

Er wordt kort gesproken over het voorstel van
Actie: J.
Joyce. Helaas is zij niet aanwezig, dus kan ze
Broerse
het niet toelichten. Judith zal navragen of Joyce
zelf concrete ideeën hiervoor heeft.
Verder vraagt Rolf naar het aanbod van
Zorgbelang ZH op dit gebied. Judith zal dit
navragen en rondsturen.
Het is de bedoeling om deze activiteit na de
zomer te laten plaatsvinden.
Dit onderwerp komt terug in de volgende
vergadering.
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Ideeën voor themabijeenkomst Dit onderwerp is niet besproken, mogelijk
leveren de interviews geschikte onderwerpen
op.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10
Sluiting
uur.
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