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Datum:

Aanwezig

29 augustus 2016
Huug Alblas, Rolf de Folter (voorzitter), Wim van Krimpen, Nelleke Reijneveld, Joyce
Schaper, Bram Schep, Rita Schook, Harry Struik, Monica Tanis (leden)
Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (verslag)
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Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda
Vaststelling verslag
vergadering
13 juni 2016 en actielijst

Actie
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.
-Het is niet bekend hoe het gesprek tussen SMILE en de
gemeente is verlopen.
-Joyce vraagt hoe het staat met het plan om Peter de Wit
uit te nodigen. In overleg met Rolf is besloten om dit plan
op te schorten, omdat de behoefte hieraan niet bij
iedereen hetzelfde is en er eerst met de gemeente wat
moet worden opgelost.
-De volgende actiepunten zijn afgehandeld of komen
terug in deze vergadering 1-130616, 2-130616, 3-130616,
4-130616
en worden van de actielijst afgevoerd.
Wat betreft actiepunt 3-130616: de gemeente heeft nog
geen akkoord gegeven op de kosten voor het opzetten
van een eigen website.

Ingekomen en verzonden
stukken
Ingekomen
-Reactie van het College op brief De Wmo-adviesraad vindt het ontvangen antwoord van
van Wmo-adviesraad met
de gemeente tamelijk afgemeten overkomen.
vragen over privacybeleid
Afgesproken wordt om alert te blijven op signalen t.a.v.
privacybeleid. Dit punt wordt op de PM-lijst geplaatst.
-Uitnodiging voor presentatie/
Besloten wordt om de voorzitter van de werkgroep een
bijdrage tijdens Kom erbij festival bericht te sturen met dank voor de uitnodiging. Wij zien
Actie: J.
op 24 september 2016
niet direct een taak voor ons weggelegd. Monica Tanis zal Broerse
op 24 september 2016 aanwezig zijn namens de Wmoadviesraad.
-Vragen over mantelzorgbeleid
voor GENERO Symposium
-Vraag van de gemeente voor
afgevaardigde uit Wmo-

Dit verzoek is te laat binnengekomen. Joyce Schaper zal
dit terugkoppelen.
Joyce Schaper en Nelleke Reijneveld melden zich aan.
Judith zal dit doorgeven aan Hans Erkens.

Actie; J.
Schaper
Actie: J.
Broerse
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adviesraad in werkgroep
opstellen lokale nota
gezondheidsbeleid
-Geplastificeerde versie sociale
kaart Alblasserdam
Verzonden
-Jaarverslag Wmo-adviesraad
2015 aan College,
Gemeenteraad en
maatschappelijke organisaties

Deze wordt uitgereikt tijdens de vergadering.

Het jaarverslag is ook toegezonden aan de
gemeenteraad, wat de gemeente niet de gewenste route
vond. Het College wil namelijk zelf de informatie
ontvangen, die het vervolgens doorstuurt aan de
gemeenteraad. Aldus is ook door de wethouder benoemd.

-Advies op Memo
Mantelzorgbeleid en
Dit is kort besproken tijdens het gesprek met de
vervolgbericht van Rolf de Folter gemeente op 25 augustus j.l. door Rolf de Folter, Judith
dd. 22-8-2016
Broerse. Hans Erkens heeft op 22-8-2016 een
inhoudelijke reactie gestuurd, die doorgestuurd is aan alle
leden. In deze reactie heeft hij aangegeven dat het
uitgebrachte advies van de Wmo-adviesraad heeft geleid
tot een aanpassing, namelijk dat het budget alleen is
bepaald voor 2016 en dat het budget voor 2017 nog wordt
toebedeeld. Hierover zal geen adviesaanvraag komen.
De werkgroep mantelzorgondersteuning zal daar wel over
geraadpleegd worden. Het is dus van belang dat de
Wmo-adviesraad daar in kan participeren. De gemeente
wil graag de meest innovatieve organisatie het grootste
budget geven.
4

Terugkoppeling uit:
 Gesprek met wethouder
Zandvliet, Hans Erkens,
contactambtenaar Wmo, en
Sharon Verkuijl-van Nes op
24 augustus

 Regionale adviesraad- Wmo
Drechtsteden (W. van
Krimpen)

 Werkgroep Eenzaamheid

Rolf de Folter geeft een korte terugkoppeling van het
gevoerde gesprek. Er is in de afgelopen tijd een aantal
onderwerpen geweest waar de communicatie niet goed is
gegaan. Die zijn besproken en er zijn nieuwe afspraken
gemaakt. Rolf de Folter heeft ingebracht dat de
positionering van de Wmo-adviesraad belangrijk is.
Hans Erkens wil graag binnenkort een keer aanwezig te
zijn bij een vergadering van de Wmo-adviesraad, om het
plan over DOK11 te presenteren, waar ook een
adviesaanvraag over komt. De gemeente heeft
aangegeven dat zij de officiële adviezen per post wil
ontvangen, en niet alleen per mail. De wethouder heeft
ook aangegeven de Wmo-adviesraad te willen betrekken
Bij de oriëntatie op een nieuwe adviesstructuur.
De Wmo-adviesraad heeft al eerder advies hierover
uitgebracht.
Wim van Krimpen geeft een toelichting. De Drechtraad
heeft aangegeven dat zij de uitspraak van het Landelijke
College van Beroep niet gaan toepassen maar blijven bij
het criterium een schoon huis en niet overgaan op
indicatie op aantal uren. Er komt een RIB hierover. De
SDD wil geen informatie geven over het tarief/ budget dat
de thuiszorgorganisaties krijgen. Wellicht gaan de Raad
een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur
(WOB). De duur van de eigen bijdrage gaat naar 33
maanden (dit als afronding van het besluit van de
vrijstelling van een eigen bijdrage).
Monica heeft geen nieuws uit de werkgroep
Eenzaamheid, omdat er een zomerstop was.
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 Overige regionale of lokale
bijeenkomsten

-Huug meldt dat het Diakonaal Platform actief is in
samenwerking met de Voedselbank. Er is een kerkentoer
op 24 september gepland. Huug geeft aan dat er
praktijktafels georganiseerd worden, over de
samenwerking in het Sociaal Domein. Verder heeft hij
een enquête van het Onderzoeksbureau Drechtsteden
ontvangen, om in te vullen.
-Rita meldt dat zij via de Seniorenraad een uitnodiging
heeft ontvangen voor een bijeenkomst op woensdag 14
oktober van het Drechtstedenbestuur rond de Woonvisie.
Agenda opstellen voor de Regionale Woonvisie voor de
Drechtsteden. Harry zal namens de huurdersvereniging
hieraan deelnemen.
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-Rita heeft ook een uitnodiging gekregen voor een
informatiebijeenkomst van de PCOB op 6 september “Wat
kan de Wmo voor u betekenen?”
Formuleren van conclusies en Het conceptrapport wordt besproken en er worden
aanbevelingen n.a.v. de
conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Ook de
uitkomsten van de interviews inhoud voor een aanbiedingsbrief wordt bepaald. Judith
met cliënten en mantelzorgers
Broerse zal voor eind september een nieuwe, bijna
definitieve versie maken en voorleggen aan de leden.
Joyce Schaper meldt dat er een wachtlijst is voor hulp bij
Signalen uit het veld
het aanvragen van een PGB-indicatie bij SWA, Yulius en
Format:

Wat hebben we MEE.
Zij vraagt zich wie hiervoor verantwoordelijk is.
gehoord;
Door het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn mensen

Welke
verwezen naar de SWA. Wij horen dit in het veld, klopt
vervolgacties
dat en waardoor komt dit. Afgesproken wordt om dit
ondernemen we;
signaal door te geven aan Hans Erkens. Wordt dit

Waar brengen
herkend door de gemeente en zo ja, hebben jullie hier
we advies over uit
ook signalen op ontvangen?
Vaststellen advertentie voor
Op de website van de SWA blijkt nog een oude vacature
werving lid Wmo adviesraad
te staan (onder Vacaturebank). Deze zal worden
chronisch zieken en
weggehaald.
gehandicapten en bepalen
De tekst van de advertentie wordt iets aangepast.
vervolgacties
Judith zal deze aanleveren aan Hans Erkens om te
plaatsen op de website van de gemeente en in de
Klaroen. Als het deze week nog lukt om een korte tekst te
maken, zal zij deze tekst ook aanleveren aan Wim van
Krimpen om op alblasserdamnieuws te laten plaatsen.
Bespreken opzet voor
Joyce Schaper heeft een opzet gemaakt met eerste
zorgmarkt in maart 2017 en
ideeën voor een zorgmarkt en open dag tijdens de
bepalen vervolgacties
landelijke week van zorg en welzijn van 13 tot 18 maart
2017
Afgesproken wordt dat deze opzet met de SWA
besproken zal worden. Want het voorstel is dat de SWA
de organisatie van deze zorgmarkt in handen zal nemen.
De Wmo-adviesraad wil zich wel inspannen om hiervoor
geld bij de gemeente aan te vragen.
Rolf heeft op maandagavond 12 september een overleg
met de SWA, en zal dit onderwerp meenemen. Wim van
Krimpen gaat dan mee. Joyce zal hiervoor een compacte
versie maken.
Er zijn geen mededelingen.
Mededelingen

Actie:
J.
Broerse

Actie: J.
Broerse
Actie: J.
Broerse/
Wim van
Krimpen/
allen

Actie:
J.
Schaper,
R. de
Folter, W.
Krimpen
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Rondvraag
 Bepalen van
Besloten wordt om iemand van Helpende Handen uit te
agendapunten en uit te
nodigen.
nodigen gastspreker voor
eerstvolgende vergadering
op 17 oktober 2016
Hans Erkens is in principe te gast in de
decembervergadering.
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Sluiting

Actie: J.
Broerse

De voorzitter sluit de vergadering om 21.58 uur.
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