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1. Opening
Aangezien zowel de gemeente als de Wmo-Raad geen dringende zaken met elkaar te bespreken
hebben, is in onderling overleg besloten dat de Wmo-Raad zonder vertegenwoordiging van de
gemeente vergadert.
2. Vaststelling agenda
De volgorde van punt 8 en 9 wordt omgedraaid, waardoor we zullen afsluiten met de evaluatie van de
studiedag.
3. Verslag 17 juni 2020
- Mw. Ten Cate geeft naar aanleiding van punt 7 aan dat zij zich vergist heeft. Intussen er contact
geweest met mw. Van Zantvliet over de betreffende casus en is zij afdoende geïnformeerd.
- In de augustus-vergadering zal het proces van de levering van hulpmiddelen worden geagendeerd,
aangezien er spanning wordt gesignaleerd tussen het volgen van de procedure en de flexibiliteit in het
oplossen van acute situaties.
- Het verslag is vastgesteld.
- Het verslag zal voortaan minder gedetailleerd zijn, met het verzoek aan de leden om alert te zijn op
het noteren van essentiële zaken en het geven van feedback hierover aan de secretaris.
4. Actielijst 17 juni 2020
De actielijst is bijgewerkt.
- Er wordt een relatie geconstateerd tussen punt 19 Sociale samenhang i.r.t. toewijzing huurwoningen
en punt 10 Inclusiemaatschappij en punt 24 Beschermd wonen. Vanuit de stadstafel Klundert is er
beknopte informatie gegeven over een pilot ‘Inclusieve wijk’, waarover de voorzitter zich nader heeft
geïnformeerd. Besloten wordt om de relevante medewerkers van Woonkwartier en zo mogelijk de
gemeente in onze september- vergadering uit te nodigen om het integrale beleid omtrent deze items
verder uit te diepen. De leden kunnen zich vast inlezen via deze link:
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/114/67/9.-Inclusieve-wijken-presentatie1539777118.pdf
- Er wordt een voorbespreking over het convenant gepland met de gemeente en het DB. (punt 23)
- Dhr. De Jong vraagt zich n.a.v. punt 25 af of de cliënten in Moerdijk, net zoals in Halderberge de
maanden mei en juni de bijdrage aan CAK niet hoeven te betalen voor de HH-hulp en of dit een
landelijk regeling is. Het DB vraagt het na.
5. Postlijst
Geen bijzonderheden.
6. Rondvraag
Mw. Haazelager is niet aanwezig in augustus i.v.m. vakantie.
7. Mededelingen van het DB
7.1. Begroting 2021
De PM post in de begroting betreft de aanpassing van de website. De kosten hiervan zijn nog niet
bekend. De begroting is vastgesteld.
7.2. Cursusdag.
Deze zal op 25 november gehouden worden.
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7.3 Kandidaat lid voor de Wmo-Raad
De heren Kapitein en Klasen hebben aansluitend op de vergadering een gesprek met een kandidaat.
- Er is een adviesaanvraag ontvangen betreffende de dienstencheques. De werkgroep zal zich erover
buigen. Verzocht wordt aan alle leden of zij hun input op het memo willen geven aan de werkgroep
HH-hulp. Het advies zal op de volgende vergadering worden besproken. Deadline voor het indienden
van het advies is 27 augustus.
8. Bespreking acties uit werkgroepen
Geen bijzonderheden.
Evaluatie studiedag 2019
De studiedag van 23 oktober 2019 hebben we geëvalueerd en daarbij hebben we gebruik gemaakt van
de samenvatting van die dag met de daarbij gemaakte afspraken/voornemens. Ook hebben we gelet
op de tijdens de studiedag aan de orde gekomen individuele drijfveren het eerder gemaakte “Missie,
Visie en Strategiedocument” gebruikt.
Kort door de bocht geformuleerd gaan wij voor: “Het scheppen van kansen en creëren van
voorwaarden om bewoners van de gemeente Moerdijk zo lang mogelijk en volwaardig te laten
participeren in onze samenleving (hun eigen omgeving), zonder dat de verantwoordelijkheid van hen
wordt overgenomen.” Dit proberen we ook in ons advieswerk tot uitdrukking te laten komen. Saillant
detail is dat onze visie/missie erg veel raakvlakken heeft met de inclusiemaatschappij.
Hoewel, met name onder invloed van “corona” nog niet alle afspraken/voornemens tot zijn recht
gekomen zijn hebben we al wel flinke stappen gezet. De werkgroepen zijn volledig bemenst en weten
elkaar te vinden.
Het door ons gewenste proactief werken zal vorm krijgen door het koppelen van de beleidsagenda van
de gemeente met de verschillende werkgroepen (actie DB). Daarnaast bestaat er behoeft om als
WmoRaad ook een eigen planning te maken (actie mw. Eekhout en DB).
De mensen uit de werkgroepen streven er naar om zelf zoveel mogelijk de adviezen het schrijven en
woordvoering te verzorgen.
De ladekast van De Koepel is een bron van informatie en we kunnen daar in ons advieswerk veel nut
van hebben. Ieder lid heeft toegang tot de website van De Koepel. Een van de volgende vergaderingen
zal een presentatie met betrekking tot het gebruik van de website en ladekast worden verzorgd (actie
DB).
Eind 2020/begin 20121 zullen we opnieuw evalueren.
10.

Evt. verdelen van acties. n.v.t.

11.

Sluiting

---------------------------- C. Klasen (voorzitter)

------------------------- W. Tolenaars (secretaris)
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