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concept Verslag vergadering 14 juni 2017 
 

Aanwezig:  dhr. G.Bons, mvr. M.van Rooij, mvr. M.Godschalk, mvr. M.Schoep, mvr. 

M.Haazelager, mvr. L.Plaizier, dhr. B.de Jong en dhr. W.Kapitein (verslag). 

Afwezig m.k.: mwr. I.Hoogland, dhr. B.Bakker en dhr. E Schoneveld  

Gemeente Moerdijk: dhr. H. Scheermeijer 

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze vergadering en meldt dat dhr. 

Schoneveld vanwege verplichtingen in het kader van de VNG afwezig is. 

 

2. Aanvulling/vaststelling agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Verslag vergadering 12 april 2017  

Het voorliggende verslag van 12 april 2017 wordt tekstueel geaccordeerd.  

Naar aanleiding van het verslag: 

a) Dhr. Scheermeijer zegt toe om ten behoeve van het volgende overleg een voorstel in te 

brengen waarin wordt beschreven hoe de uitputting van (de gratis verstrekte en de aan te 

kopen) dienstencheques verloopt. (gedacht wordt hierbij aan een maandelijkse monitoring) 

b) Dhr. Scheermeijer zegt toe onderzoek in te laten stellen naar de veiligheid van de recent 

aangelegde voetgangersoversteekplaats in de Doelstraat nabij de Oude Kerkstraat. 

c) Dhr. de Jong meldt dat hij in tegenstelling tot de plannen niet naar de algemene 

ledenvergadering van de koepel is gegaan. 

 

4. Actielijst 

De actiepuntenlijst is geactualiseerd 

a) Het productenboek Wmo is afgeschaft omdat geheel in lijn met de Wmo er maatwerk 

geleverd gaat worden. De uitgangspunten zijn vastgelegd in beleidskaders. 

b) Het overzicht van de maatwerkvoorzieningen van de gemeente is alleen bedoeld voor eigen   

gebruik van de Wmo-Raad.  

c) Naar aanleiding van het actiepunt “beschermd wonen” wordt een update gegeven. Het 

zogenaamd “woonplaats-principe” is leidend, maar er moet wel plaats zijn. 

d) Iedereen wordt opgeroepen om de website van de Wmo-Raad Moerdijk kritisch te bekijken 

en suggesties onder de aandacht van dhr. Bakker te brengen. 

 

5. Postlijst:  

Geen opmerkingen. 

 

6. Beleidsregels huishoudelijke hulp en (waakvlam)begeleiding 

De Wmo-Raad heeft kennisgenomen van de beleidsregels en heeft hierover schriftelijk een 

positief advies uitgebracht. Dhr. Scheermeijer meldt dat hiermee de eerste tranche is 

afgerond. Er is ook al een set met beleidskaders beoordeeld door enkele leden en dat advies 

dient via het secretariaat schriftelijk ingebracht te worden bij de gemeente. 

 

7. Mededelingen van gemeente 

a) Dhr. Scheermeijer blijft tot 1 september werkzaam voor de gemeente Moerdijk. 

b) Dhr. Scheermeijer brengt onder de aandacht dat het nieuwe convenant tussen gemeente en 

Wmo-Raad is ingebracht door de Wmo-Raad. Hij vraagt bij de behandeling hiervan 
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aandacht om het convenant te lezen vanuit de rol die de Wmo-Raad heeft t.a.v. de 

hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid. (uitvoering is management taak). 

 

8. Vragen aan de gemeente 

a) Dhr. Scheermeijer bevestigt het aandachtspunt voor de regio als het gaat om de 

beschikbaarheid van zogenaamde nul-treden woningen  

b) Mvr. Godschalk vraagt de gemeente meer aandacht te besteden aan het beschikbaar stellen 

van de nieuwe folder rond cliëntondersteuning. Het is wenselijk dat de cliënten de folder 

thuis als naslagwerkje beschikbaar hebben. 

c) Dhr. Scheermeijer zal desgevraagd de Wmo-Raad en de gemeente Moerdijk aanmelden als 

zogenaamde koploper-gemeente bij de VNG. De definitieve aanmelding zal plaatsvinden in 

overleg met het dagelijks bestuur. 

 

9. Informatie delen uit werkgroepen 

a) Mvr. Schoep meldt dat zij de aanvraag voor nieuwe hulpmiddelen heeft beoordeeld en zij 

kwalificeert deze als gebruiksvriendelijk. 

b) Dhr. Kapitein geeft aan dat er voldoende waarborgen lijken te zijn om het met paaltjes 

afgesloten gebied aan de haven te Zevenbergen te bereiken, omdat op een bekende plaats 

de sleutel is op te halen door taxichauffeurs die zelf de sleutel niet hebben. 

c) Met betrekking tot de huishoudelijke hulp blijft er spanningsveld zitten op het doel (een 

schoon en leefbaar huis) en de beschikbare uren in combinatie met de verantwoordelijkheid 

die ook de hulp in de huishouding hierin heeft. Het heeft de aandacht van de wethouder. 

 

10. Acties vanuit de studiedag 10 mei 2017 

Discussie gevoerd over de studiedag en de hieruit voortkomende acties.  

a) Mvr. Hoogland en dhr. Kapitein hebben ideeën over een format voor de vergaderstukken 

met als doel om de adviezen op een vergelijkbare wijze te wegen. Het streven is erop 

gericht om een eerste voorstel voor 10 juli beschikbaar te hebben. 

b) Dhr. de Jong en mvr. Godschalk maken een voorstel om de verbindingen met de bewoners 

van de gemeente Moerdijk te verbeteren. Zij nemen hier de ook de suggestie mee om mee 

te liften met bestaande initiatieven om met de achterban in contact te komen 

(kruisvereniging en seniorenraad). Het doel is erop gericht om signalen op te halen op basis 

waarvan wij het beleid kunnen beïnvloeden. 

c) Aandacht voor de betrokkenheid van zogenaamde ervaringsdeskundigen.  

d) Nadenken over verbeteren van de inrichting van de agenda en de interne logistiek en 

beschikbaarheid van documenten. 

 

11. Verdeling / bemensing werkgroepen 

Discussie gevoerd over de verdeling van de werkgroepen. De belangstelling bij de diverse 

leden wordt gepolst en op basis daarvan zal het DB een nieuwe verdeling maken. 

 

10. Mededelingen DB 

a) Quickscan gemeentelijk beleid inclusiemaatschappij. We hebben hier als Wmo-Raad 

kennis van genomen en hoewel de score beter is dan de vorige scan is er een aantal 

verbeterpunten te noemen. Het voornemen van de Wmo-Raad is op dit punt een 

ongevraagd advies uit te brengen. Dhr. Kapitein zal hiervoor, indien mogelijk, voor 10 juli  

de eerste aanzet maken. 

b) Rooster van aftreden is besproken. Mvr. van Rooij geeft aan niet meer herkiesbaar te zijn. 

Zij zal augustus aanstaande terugtreden. 

c) Convenant met de gemeente. Convenant is akkoord met het doorvoeren van een marginale 

tekstuele wijziging. 

d)  Begroting ivm subsidie 2018 wordt nagezonden en gelieve hierop zo nodig schriftelijk te 

reageren.  



 

 
 

Pagina 3 van 3 

 

11. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur.   

  

 
Vastgesteld 12 juli 2017 

 

 

 

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

G. Bons     B. Bakker  

(voorzitter)     (secretaris) 


