Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk
Secretariaat: B. Bakker, Lindonk 70
4761 NH Zevenbergen
tel. 0168-326598
e-mail: secretaris@wmoraadmoerdijk.nl

concept Verslag vergadering 14 juni 2017

Aanwezig:

dhr. G.Bons, mvr. M.van Rooij, mvr. M.Haazelager, dhr. B.de Jong en mvr.
I.Hoogland, (verslag).
Gemeente Moerdijk: dhr. H. Scheermeijer en dhr. E. Schoneveld
Afwezig m.k.: dhr. B.Bakker, mvr. L.Plaizier, W.Kapitein, mvr. M.Schoep, mvr.
M.Godschalk,

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Aangezien twee raadsleden zich erg laat hebben afgemeld, zijn wij vandaag met te weinig mensen om besluiten te
kunnen nemen. De besluiten zullen als voorgenomen besluiten mee naar de volgende vergadering gaan. De voorzitter meldt dat dhr. Schoneveld iets later aan zal schuiven.
2. Aanvulling/vaststelling agenda
De agenda wordt na een kleine aanpassing vastgesteld. Dhr. Scheermeijer meldt dat het overzicht van de dienstencheques (agendapunt 6) nog niet gereed is. Afgesproken wordt dat dit
volgende vergadering geagendeerd wordt.
3. Verslag vergadering 12 april 2017
Het voorliggende verslag van 14 juni 2017 wordt tekstueel geaccordeerd.
Naar aanleiding van het verslag:
a) Dhr Scheermeijer heeft het punt van het zebrapad in de Doelstraat aangekaart bij dhr Schoneveld. Zie verder bij mededelingen gemeente.
b) Dhr de Jong geeft aan dat hij niet herkent wat staat bij punt 10b. Omdat mvr. Godschalk
niet aanwezig is en niet toe kan lichten, wordt de naam van dhr. de Jong bij dit punt geschrapt.
c) Dhr. Bons benoemt n.a.v. punt 8c dat hij het niet meer kunnen aanmelden als koploper-gemeente bij de VNG, een gemiste kans vindt en vraagt de gemeente en de Wmo-raad alert
en actief te zijn t.a.v. zulke kansen.
4. Actielijst
De actiepuntenlijst is geactualiseerd.
a) Naar aanleiding van de scan t.b.v. de inclusie maatschappij heeft dhr. Scheermeijer de opdracht een plan van aanpak te maken. Dit zal hij in de september vergadering nog komen
toelichten.
b) Het overzicht van de maatwerkvoorzieningen van de gemeente wordt alsnog door dhr.
Scheermeijer opgesteld en is alleen bedoeld voor eigen gebruik van de Wmo-Raad.
c) Naar aanleiding van het actiepunt “beschermd wonen” wordt meegedeeld dat Inge Maas in
de vergadering van september toelichting zal geven van de stand van zaken. Hiervoor
wordt verzocht drie kwartier tijd te reserveren.
d) Iedereen wordt opgeroepen om de website van de Wmo-Raad Moerdijk in 2017 kritisch te
bekijken en suggesties onder de aandacht van dhr. Bakker te brengen.

5. Postlijst:
Niemand herkent het genoemde poststuk van de diner sessie van 12 juli.
6. Overzicht monitoring dienstencheques
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende vergadering.
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 20131376
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7. Vaststellen convenant gemeente - Wmo-Raad
In het convenant wordt bij punt 1 voor extra duidelijkheid aangepast: …op hoofdlijnen van
het gemeentelijk beleid naar inhoud en uitvoeringsbeleid…
G-6 wordt D-6 en de jaartallen onder punt 15 (2015 wordt 2019) en 16 (2013 wordt 2017)
worden aangepast. Na aanpassing kan het document via dhr. Scheermeijer aangeboden worden aan dhr. Schoneveld.
8. Mededelingen van gemeente
a) Dhr. Schoneveld koppelt terug dat afstemming over het zebrapad bij de Doelstraat heeft
plaatsgevonden met de cliëntenraad van Surplus. Hij zal aankaarten dat het toch echt een te
gevaarlijke situatie is.
b) Dhr. Scheermeijer meldt dat het cliëntervaringsonderzoek gereed is en leest ons de hoofdlijnen voor. Het document wordt ons digitaal toegezonden.
c) Beleidsregels worden verder weer overgenomen door Inge Maas. Er moeten nog wat kleine
aanpassingen worden gedaan dan is het klaar. De totale tekst komt via Inge Maas weer bij
ons.
d) Inge Maas is op de weg terug en zal per 1 september weer helemaal terug zijn. Zij is nu al
bezig met het dossier Beschermd Wonen. Stand van zaken is dat de 10 gemeenten met
Breda (Centrum gemeente) overleggen hoe om te gaan met de situatie vanaf 2020. Dan
komt Beschermd wonen naar de 10 gemeentes. Intentie is elkaar vast te houden en te zoeken naar een regionaal stuk met locale uitvoering. Het rapport Dannenberg dient als basis
voor het beleid.
9. Vragen aan de gemeente
Er zijn geen vragen aan de gemeente.
10. Bespreken format advisering
Het format voor advisering wordt als een bruikbaar instrument gezien. Wens is uiteindelijk te
komen tot een leidraad voor besluitvorming. Dhr. Kapitein en Mvr. Hoogland gaan er met de
gedane suggesties verder mee aan de slag.
11. Informatie delen uit werkgroepen
a) Dhr. De Jong informeert de Wmo raad over de zorgverzekering voor mensen met lage inkomens.
b) De verdeling van de werkgroepen wordt voor kennisgeving aangenomen.
12. Bespreking voortzetting lidmaatschap Koepel
Voorgenomen besluit: Lid blijven ondanks de contributie verhoging naar €500 per jaar.
13. Vaststellen begroting 2018 versie 2
Voorgenomen besluit: Begroting goedkeuren. Tip voor volgend jaar: exploitatiebegroting van
het jaar er voor toevoegen voor de Wmo-raad.
14. Mededelingen DB
a) Stand van zaken regio: Ger probeert contact te leggen met Halderberge en Etten Leur. In
Halderberge is de voorzitter vertrokken en Etten Leur heeft aangegeven te zeer met interne
zaken bezig te zijn. Roosendaal wil niet dus zijn de peilen gericht op Rucphen en Zundert.
Ger gaat er verder achteraan. Inzet is kennis halen en maar niet samen optrekken.
b) Politieke partijen. Er is aan 10 partijen een brief gestuurd. Naar aanleiding daarvan is er een
fijn gesprek geweest met de SP. 1 partij had de brief verkeerd begrepen. De andere 8 partijen hebben niet gereageerd. Ger gaat nog een poging doen meer partijen te spreken.
c) Mvr. van Rooij is volgende vergadering voor het laatst omdat zij zich niet herkiesbaar stelt.
Een ieder wordt gevraagd na te denken over opvolging.
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15. Rondvraag
Mvr. Hoogland vraagt wie er naar de Hannie van Leeuwen lezing gaat. Dhr. De Jong en mvr.
Hoogland spreken de intentie uit te gaan.
Mvr. Hoogland vraagt naar stand van zaken vergaderen op andere locatie. Dhr. Scheermeiler
wordt door dhr. Bons gevraagd een lijst aan te leveren van openbare vergaderlocaties. Mvr.
Hoogland zal voor de volgende vergadering informeren of Surplus Fenderts Hof de Wmoraad op die datum kan ontvangen.
Dhr. de Jong doet navraag over de mail van dhr. Kapitein t.a.v. sportvereniging. Dit is niet
voor de Wmo-raad. Dhr de Jong koppelt dit terug.
Dhr. de Jong vraagt of de Wmo-raad nog iets wil met het raadsvoorstel t.a.v. elektronische bekendmaking en kennisgeving. Afgesproken wordt dat dhr. de Jong namens de Wmo-raad reageert en zorg uitspreekt voor mensen die geen computer hebben/niet computervaardig zijn.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur.

Vastgesteld augustus 2017

---------------------------------------G. Bons
(voorzitter)

-----------------------------------B. Bakker
(secretaris)
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