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Verslag vergadering 12 april 2017 
 

Aanwezig:  I. Hoogland (vervangend voorzitter), M. Godschalk, M. Schoep, M. 

Haazelager, L. Plaizier en de heren B. Bakker, J. Fransen,  B. de Jong, G. 

Bons, W. Kapitein. 

Afwezig m.k.: mw. M. van Rooij, dhr. Bons 

Gemeente Moerdijk: dhr. E. Schoneveld, dhr. H. Scheermeijer 

 

1. Opening 

De vervangend voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze vergadering en in het 

bijzonder de dames Haazelager en Plaizier als kandidaat leden. 

 

2. Voorstellen kandidaat leden 

Mw. Haazelager heeft zich als kandidaatlid aangemeld. Zij werkt nog bij het Centrum voor 

Jeugd en Gezin in Etten-Leur maar wenst zich ook in te zetten op het gebied van de Wmo-

Raad. Dit laatste geldt eveneens voor mw. Plaizier, die veel persoonlijke ervaring op het 

Wmo gebied kan inbrengen in de Raad. Daarna stellen de andere leden van de Wmo-Raad 

zich voor. 

 

3. Aanvulling/vaststelling agenda: geen opmerkingen. 

 

4. Verslag vergadering 8 maart 2017  

De definitieve versie jaarverslag 2016 moet nog aan de leden worden toegestuurd. 

 

5. Actielijst 

De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.  

 

5. Postlijst: geen opmerkingen. 

 

6. Mededelingen van gemeente 

• Het college heeft besloten subsidie te verlenen aan de GGZ instellingen West Noord 

Brabant en Breburg om een inloopfunctie mogelijk te maken voor burgers met een 

psychische achtergrond (Helwijk en de Kristal).  

• De gunning van de clientondersteuning wordt komende tijd afgerond. 

• De site jalpmoerdijk bevat de zgn sociale kaart voor de gemeente Moerdijk. De 

mogelijkheden hiervan lijken onvoldoende bekend te zijn. De gemeente wordt verzocht 

hier meer aandacht aan te geven. Ook de SAM is bezig met een overzicht. 

• De cursus voor vrijwillige clientondersteuning is afgerond met de uitreiking van de 

certificaten aan de 7 deelnemers. 

• Het convenant tussen gemeente en SAM is vorige week getekend. 

• Een concept van de scan rond de gevolgen van de VN resolutie inclusie maatschappij is 

gereed en zal in maart/april beschikbaar komen. De uitkomst lijkt redelijk positief. 

 

7. Vragen aan de gemeente 

Er zijn geen specifieke vragen aan de gemeente gesteld. 

 

8. Overdracht voorzitterschap 

Mw. Boxelaar draagt hierbij formeel het voorzitterschap over aan de heer Bons door de hamer 

aan hem over te dragen met de woorden dat deze hamer weer en wind doorstaan heeft en met 
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zowel harde als zachte ondergronden te maken heeft gehad. De heer Bons bedankt haar voor 

haar vele jaren van inzet en bedankt de Wmo-leden voor het vertrouwen in hem. 

 

 

 

 

9. Kascontrole 

Mw. Hoogland en de heer de Jong hebben de kasstukken gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Op grond hiervan wordt decharge aan het bestuur verleend voor het financiële deel van het 

jaarverslag. De volgende keer zullen de stukken door de heren de Jong en Kapitein worden 

gecontroleerd. 

 

10. Jaarverslag 2016 

Er worden nog diverse tekstuele aanpassingen voorgesteld. De laatste versie wordt nog aan de 

leden toegestuurd met een reactietermijn van een week. Daarna gaat de definitieve versie naar 

de gemeente. 

 

11. Informatie delen uit werkgroepen 

• Huishoudelijke hulp: het is momenteel vrij rustig in afwachting van komende 

herindicaties. 

• Mantelzorg: er is een afspraak gemaakt met dhr. Klasen en dhr. Scheermeijer. 

 

12. Indeling werkgroepen 

Dhr. Kapitein wordt toegevoegd aan de werkgroep vervoer/toegankelijkheid alsmede 

mantelzorg mogelijk maken. Mw. Schoep wordt toegevoegd aan de werkgroep hulpmiddelen. 

 

11. Mededelingen DB 

a. Thema’s: aan de hand van de ingebrachte voorstellen zal dhr. Bons een gespreksnotitie 

maken. 

b. Website: deze is op sommige punten gedateerd; voorstellen aan secretaris doorgeven.  

De in deze vergadering genomen foto van de leden zal worden geplaatst.  

c. Vervanging: mw. Hoogland is bereid op te treden als vice-voorzitter bij afwezigheid 

van dhr. Bons. Dhr. Kapitein zal de notulen voor zijn rekening nemen bij afwezigheid van 

de secretaris. 

d. Het rooster van aftreden wordt vastgesteld. Nieuwe leden zijn nog steeds gewenst, 

liefst jongeren en/of affiniteit met jongerenproblematiek in relatie tot Wmo. 

e. Convenant gemeente: dit moet in september geëvalueerd worden. Opmerkingen graag 

doorgeven aan dagelijks bestuur. 

 

12. Rondvraag 

• Dhr. Bons geeft aan dat er contructief contact is geweest met de voorzitter en secretaris 

van de Wmo-Raad Halderberge. Zij zullen de raden van Zundert en Rucphen benaderen 

en wij die van Etten-Leur om na te gaan of verder contact gewenst  is. 

• De Jong kan niet naar de bijeenkomst over de participatiewet op 29/3. 

• Mw. De Rooij verzoekt de declaraties per kwartaal in te dienen. 

• Het thema of de Wmo-Raad toetsend of vooraf meedenkend is komt op de studiedag ter 

sprake. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur.   

  
Vastgesteld 12 april 2017 
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----------------------------------------  ------------------------------------ 

G. Bons     B. Bakker  

(voorzitter)     (secretaris) 
 


