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Verslag vergadering 9 augustus 2017 
 

Aanwezig:  dhr. G. Bons, mw. M. van Rooij, mw. I. Hoogland, mw. M.Godschalk, mw. M. 

Haazelager, mw. L. Plaizier en de heren B. de Jong, W. Kapitein, B. Bakker. 

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

Afwezig m.k.: mw. M. Schoep. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Dit agendapunt wordt 

tevens gebruikt om het convenant tussen gemeente en Wmo-Raad officieel te ondertekenen. 

Dhr. Klijs als burgemeester stelt dat de gemeente graag het convenant herbevestigd. De ge-

meente onderkend dat er nog gaten zitten in de Wmo als gevolg van de decentralisatie en be-

zuinigingen (taak voor de staatssecretaris) en dat hulp van de Wmo-Raad gewenst is. De ad-

viezen van de Wmo-Raad worden dan ook op prijs gesteld. De zelfredzaamheid als cultuur is 

nog te weinig gerealiseerd. De gemeente is daarbij faciliterend. In andere landen is mantel-

zorg meer vanzelfsprekend en is het sociale leven ook anders, bijv. mee-eten is gewoon.  

Maatwerk blijft noodzakelijk. Ook zou er minder administratief protocol gevoerd moeten 

worden aangezien dit gebaseerd is op wantrouwen. 

De burgemeester en wethouder tekenen vervolgens het convenant, gevolgd door de voorzitter 

en secretaris van de Wmo-Raad.  

 

2. Aanvulling/vaststelling agenda: geen aanpassingen 

 

3. Verslag vergadering 12 juli 2017  

Het voorliggende verslag van 12 juli 2017 wordt tekstueel en inhoudelijk geaccordeerd.  

 

4. Actielijst 

De actiepuntenlijst is geactualiseerd. 

 

5. Postlijst: geen opmerkigen 

 

6. Overzicht monitoring dienstencheques  

De gemeente geeft aan dat pas in november bekend wordt hoeveel cheques (zowel de 10 gra-

tis exemplaren als die van 5 euro) zijn uitgegeven, gebruikt zijn en met welk doel. De Wmo-

Raad acht dit te laat: ook tussentijds zou de gemeente de vinger aan de pols moeten houden en 

weten wat er speelt. Dit om onder andere te voorkomen dat aan het eind van het jaar geen 

capaciteit beschikbaar is om hulpvragen uit te voeren. Dhr. Schoneveld zegt toe dit bij de di-

recteur van TWB aan te kaarten. 

 

7. Scan inclusiemaatschappij 

Dhr. Scheermeijer is nog bezig met het opstellen van een plan van aanpak, maar draagt dit 

over aan mw. Maas. De Wmo-Raad is kritisch en geeft aan meer een actielijst te verwachten 

op basis van de opmerkingen en aanbevelingen die al in het rapport vermeld staan. Deze ac-

tielijst volgt nog. 

 

 

8. Mededelingen van gemeente 

a) Dhr. Schoneveld geeft aan dat het momenteel vrij rustig is als gevolg van de vakanties. 

b) De rapportage van het clientervaringsonderzoek wordt uitgereikt. 
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c) Dhr. Scheermeijer geeft aan dat zijn interimtermijn per 1 september is beëindigd en dankt 

de Wmo-Raad voor de prettige samenwerking. De voorzitter geeft aan dat de Wmo-Raad 

hem heeft leren kennen als een goed benaderbaar en concreet werkend persoon. 

 

9. Vragen aan de gemeente 

De Wmo-Raad vraagt of de folder “hulp bij meedoen” bekend is. Graag ontvangen wij een 

exemplaar.  

De ervaring met de kennismaking in de kern Fijnaart was positief. De gemeente wordt ge-

vraagd naar namen van contactpersonen in de andere kernen. 

Mw. Van Rooij deelt mede dat zij bij de Wmo-Raad per 1 september vertrekt. Zij krijgt een 

kleine attentie overhandigd; formeel wordt nog eind van het jaar afscheid genomen. 

 

10. Besluiten voorgaande vergadering 

In verband het ontbreken van een quorum in de voorgaande vergadering, is formeel in deze 

vergadering besloten de deelname aan de Koepel te continueren en de begroting 2018 vast te 

stellen.  

 

11. Format advisering 

In verband met de tijd is dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

12. Opzet vergaderingen en herinrichting agenda 

In verband met de tijd is dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

13. Informatie delen uit werkgroepen 

In verband met de tijd is dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

14. Mededelingen DB 

a) Er zijn tot op heden twee gesprekken met partijen gevoerd: SP en BBM. Anderen volgen 

nog. 

b) Nu mw. Van Rooij vertrekt dient het DB aangevuld te worden. Wie is hiervoor beschik-

baar? 

 

15. Rondvraag 

Dhr. de Jong en dhr. Bakker zijn de septembervergadering niet aanwezig.  

Mw. Van Rooij neemt afscheid met de opmerking de werkelijkheid in het oog te houden want 

maatwerk blijft nodig.  

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.   

  

 
Vastgesteld  13 september 2017 

 

 

 

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

G. Bons     B. Bakker  

(voorzitter)     (secretaris) 


