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Verslag vergadering 13 juni 2018 
 

Aanwezig:  mw. I. Hoogland, mw. E. van Adrichem, mw. M. Haazelager en dhr. W. 

Kapitein, 

Gemeente Moerdijk: mw. I. Maas en dhr. E. Schoneveld 

Afwezig m.k.: mw. M. Schoep, mw. L. Plaizier, dhr. B. de Jong, dhr. G. Bons en dhr. B. Bak-

ker.  

 

 

1. Opening 

De plaatsvervangend voorzitter, mw Hoogland, heet iedereen van harte welkom op deze ver-

gadering en meldt dat dhr Kapitein zal optreden als plaatsvervangend secretaris. 

De vergadering wenst dhr de Jong die vanwege een medische ingreep afwezig is een voor-

spoedig herstel. 

 

2. Aanvulling/vaststelling agenda: geen 

 

3. Verslag vergadering 9 mei 2018  

Dit wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Actielijst. 

Voortgang besproken 

 

5. Postlijst 

Geen opmerkingen 

De brief vanuit de gemeente aangaande de mededeling dat er een innovatiebonus voor WMO 

begeleiding 2018 beschikbaar is voor het meest innovatieve plan van de betrokken zorgverle-

ners is besproken. Medio november 2018 zullen de innovatiebonussen worden uitgereikt. 

 

6. Afstemming vragen aan de gemeente 

Besloten wordt om de wethouder te vragen naar de inhoud van het coalitieakkoord. 

Besloten wordt de gemeente te vragen naar de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot 

beschermd wonen. 

 

7. Toelichting wijziging financieel besluit WMO.  

De toelichting wordt verzorgd door mw Maas. Het financieel besluit is een uitwerking van de 

eerder besproken WMO verordening. Vooral stilgestaan bij de wijze waarop de bedragen tot 

stand zijn gekomen en met bepaalde voorzieningen wordt bedoeld. Na de verhelderende toe-

lichting wordt ingesteld met het voorliggende voorstel. Het WMO-advies zal na afstemming 

met mw Hoogland worden geintegreerd  in het college voorstel. 

De beleidsregels met betrekking tot dit onderwerp worden naar het zich laat aanzien in augus-

tus aan de Wmo-raad voorgelegd. 

 

8. Mededelingen van de gemeente. 

-a- Nav discussie in de gemeenteraad aangaande het onderwerp mantelzorgondersteuning is 

besloten dat er een folder gaat komen voor de mantelzorger waarin wordt aangegeven wat er 

voor mantelzorger beschikbaar is. 

-b- Het coalitieakkoord is voor de leden van de Wmo-raad beschikbaar. 
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9. Vragen aan de gemeente. 

Op de vraag van de Wmo-raad of de landelijke discussie consequenties heeft voor de inhoud 

en de doorlooptijd van de ontwikkelingen “beschermd wonen” meldt mw Maas dat er een 

zekere spanning is ontstaan over de lokale invloed versus de landelijke. De Wmo-raad zal 

waar nodig hierover worden geïnformeerd en focus voor afronding zal naar het zich laat aan-

zien  van 2020 naar 2021 verschuiven. 

   

10. Bespreken aandachtspunten. 

Er zijn geen bespreekpunten. 

 

11. Mededelingen werkgroepen. 

-a- Inclusie-maatschappij: Dhr Kapitein geeft een terugkoppeling van het overleg dat op 29 

mei 2018 met mw Plaizier, Broos en mw van Zantvliet heeft plaatsgevonden. Dit was een 

constructief gesprek dat op 2 juli wordt vervolgd.    

-b- Achterban: Mw Haazelager geeft aan dat zij met dhr de Jong dit thema heeft besproken 

dat zij voornemens zijn om contact op de nemen met de Senioren advies raad Moerdijk 

(SAM). 

-c- Vergaderen op locatie: Dhr Kapitein meldt dat hij gesproken heeft met dhr Rijven en het 

streven is er op gericht om in september of november een vergadering op de locatie Willem-

stad te plannen. Voorafgaand aan die bijeenkomst zal een kleine delegatie van de Wmo-raad 

te gast zijn op hun reguliere vergadering. Dhr Rijven zal hiertoe het initiatief nemen. 

 

12. Mededelingen dagelijks bestuur. 

-a-Vacatures: Dhr Bons bewaakt de voortgang van de gesprekken met de kandidaten. 

-b- Update studiedag: De onderwerpen zoals voorgesteld zoals vermeld in het verslag van 9 

mei onder punt 14.b worden geagendeerd op de studiedag. Dhr Bons zal samen met externe 

en enkele leden van de Wmo-raad de voorbereiding op zich nemen. 

 

13. Rondvraag. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

14. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur. 
 

 

 

 

Vastgesteld 11 juli  2018 

 

 

 

----------------------------------------  ------------------------------------     

(voorzitter)     (secretaris) 


