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Aanwezig:  mw. I. Hoogland, dhr. W. Kapitein, dhr. B. de Jong, dhr. G. Bons dhr. B. Bak-

ker en dhr. F.Baarends 

Gemeente Moerdijk: mw. I. Maas 
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Haazelager. 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze vergadering.  

 

2. Kennismaking nieuw lid 

Dhr. Baarends stelt zich voor. Hij is bijna gepensioneerd en werkt nu nog bij de GGZ en heeft 

een achtergrond als verpleegkundige en maatschappelijke werker. 

 

3. Aanvulling/vaststelling agenda  

Agenda is conform vastgesteld. 

 

4. Verslag vergadering 11 juli 2018  

Dit wordt vastgesteld met enkele aanvullingen: 

nav punt 7a -  De ontwikkelingen rond beschermd wonen lopen op landelijk niveau vertra-

ging op. 

nav punt 10 -  De uitnodiging voor gesprek met SAM zal schriftelijk door dhr de Jong wor-

den verzorgd. 

nav punt 11-  Dhr Rijven zal voortgang kennismaking op de locaties Willemstad en Zeven-

bergschen Hoek bewaken en dit jaar nog wel afspraak op locatie in Fijnaart plannen.  

nav punt 12-  Het is niet de Wet Gemeenschappelijke Regelingen die maakt dat er meer regi-

onaal beleid komt, maar de bestuurlijke afspraken binnen de regio zoals D6. 

 

5. Actielijst 

Geen opmerkingen 

 

6. Postlijst 

Geen opmerkingen 

 

7. Afstemming vragen aan de gemeente 

Besloten wordt om de gemeente aanvullende vragen te stellen over de mogelijke verschillen 

in benadering van het thema mantelzorgwaardering door Surplus. 

Ook zal worden gevraagd of er landelijk al duidelijkheid is over het abonnementstarief tbv de 

wmo. 

Dhr Baarends doet de suggestie om vanwege de gemiste uren schoonmaak tijdens de vakan-

tieperiode dienstencheques beschikbaar te stellen. Een vergelijkbare benadering zou in Etten 

Leur worden gevolgd.(Dit onderwerp zal meegenomen worden in het nog te plannen gesprek 

met de gemeente aangaande huishoudelijke hulp) 

 

8. Mededelingen van de gemeente 

a. Mw Maas meldt dat mw van Zantvliet nog contact opneemt met dhr Kapitein over het the-

ma mantelzorgwaardering 
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b. Mw Maas geeft aan op basis van aantekeningen alsnog een kort verslag wordt verzorgd van 

de bijeenkomst mantelzorgers binnen de dementie. 

c. De gemeente kan deskundige ondersteuning krijgen vanuit de VNG op het gebied van 

communicatie binnen het domein WMO en dan met name om mantelzorgers te bevragen naar 

hun behoefte aan informatie en ondersteuning. 

d. Tijdens de volgende WMO vergadering zal mw Zantvliet te gast zijn om toelichting te ge-

ven op het thema huishoudelijke ondersteuning. 

e. Tijdens de volgende WMO vergadering zal mw Maas een toelichting geven op de beleids-

regels WMO. 

 

8. Vragen aan de gemeente 

a. De Wmo-Raad ervaart, mede op basis van stukje in “De Stem”, dat er verschillen van vi-

sie zijn over waardering mantelzorgers door Surplus. Mw Maas meldt dat er op onderde-

len verschillende benadering kan zijn omdat binnen surplus met geografische autonome 

teams wordt gewerkt en elke gemeente eigen afspraken maakt met Surplus over mantel-

zorgondersteuning en waardering 

b. De Wmo-Raad vraagt naar de ontwikkelingen mbt het invoeren van het abonnementstarief 

tbv de WMO. Mw Maas geeft aan dat de rijksoverheid op basis van regeerprogramma de-

ze eenduidige benadering heeft gekozen, zonder dat er in de ogen van VNG voldoende 

aandacht is besteed aan invoering en het gedachtengoed dat de sterkste schouders de 

zwaarste lasten zouden moeten dragen. Daarnaast is het risico dat er een aanzuigende 

werking gaat ontstaan voor het gebruik van wmo hulpmiddelen/voorzieningen. 

c.  
9. Bespreken aandachtspunten 

Er zijn geen bespreekpunten. 

 

10. Mededelingen werkgroepen 

Geen mededelingen. 

 

12. Mededelingen DB 

d. Vacatures: Als werving met behulp van het netwerk niet lukt wordt overwogen om een 

advertentie te plaatsen. Mw Maas merkt op dat desgewenst ook een oproep geplaatst 

kan worden op Facebook pagina van de gemeente. Dhr Bons geeft te kennen vanwege 

drukke werkzaamheden aan het eind van 2018 te stoppen bij de WMO. Mw Hoogland 

is bereid hem op te volgen als voorzitter. 

e. Update studiedag: Nellke Maathuis van Zorgbelang is onze contactpersoon en me-

vrouw Gabi Conradi zal de dag op locatie  begeleiden. Casussen worden vooraf be-

schikbaar gesteld aan alle deelnemers. 

f. Vergaderlocaties: Dhr Rijven zal voortgang kennismaking op de locaties Willemstad 

en Zevenbergschen Hoek bewaken en de wens wordt geopperd om de mogelijkheid te 

bezien nog dit jaar weer een afspraak op locatie in Fijnaart plannen, Ineke Hoogland 

neemt hierover contact met hem op.  
 

12. Rondvraag 

Dhr Kapitein vraag of alle leden van de WMO-raad alsmede de contactpersonen van de ge-

meente woensdag 12 december vanaf 18.00 uur willen reserveren voor de jaarlijkse evalua-

tieve bijeenkomst. 

Dhr Kapitein brengt onder de aandacht om tijdig declaratieformulieren in te leveren zodat tij-

dige uitbetaling kan plaatsvinden. 

Dhr Bons vraag aandacht voor de uitnodiging voor de Hannie van Leeuwen bijeenkomst  

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur.   
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Vastgesteld 12 september 2018 

 

 

 

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

G. Bons     B. Bakker  

(voorzitter)     (secretaris) 


