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Verslag vergadering Wmo adviesraad ’s-Hertogenbosch 

d.d. 22 januari 2014 

Aanwezig:  Mevrouw Van der Lee (voorzitter), mevrouw Schreurs, de heer Gommers, mevrouw  

  Weinberg, de heren Jansen, Mooren, Leenders, Wever (adviseur) en Kieft, mevrouw  

  Nijskens  en mevrouw Van ’t Westeinde (notulen) 

Afwezig: - 

Gasten:  Ambtenaren vanuit de afdelingen statistiek, wonen en welzijn. 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 Voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom in het nieuwe jaar.   

   

2. Notulen 18 december 2013   

2.1 Tekstueel en naar aanleiding van: 
- Blz. 1, 3e streepje: duidelijker omschrijven om welke inbreng het gaat tijdens de 

miniconferentie. Het betreft hier de concreetheid van onze adviezen (blijft het 
abstract, of gaan we naar concreetheid toe). Voorzitter en de heer Jansen 
brengen dit in tijdens de miniconferentie.  

- Blz. 2; aangevuld wordt dat mevrouw Van der Lee als voorzitter van het regio-
overleg was gevraagd 

- Miniconferentie op 21 februari; De Stolp is gereserveerd; de heer Stammeijer is 
bereid opnieuw voorzitter te zijn; hij bereidt de bijeenkomst met voorzitter  
voor 

- Datum overleg wethouder is vastgelegd op 17 maart en het jaarlijkse etentje is 
op 24 januari. 

- Onderwerpen 2014,er zijn nog geen aanvullingen vanuit Gemeente; de heer 
Van der Linden heeft daar nog geen zicht op.  De heer Wever wil aan de 
onderwerpen voor 2014 toevoegen: dak- en thuislozen en de ontwikkelingen  

De notulen worden vastgesteld. 
 

 

2.2 Verslag voor de website: 
- Blad 1, 3e streepje: ook hier toevoegen om welke inbreng het gaat tijdens 

de miniconferentie 
- Verder geen aanvullingen. Verslag kan op de site geplaatst worden. 

 
 
 

SW 

  
 

 

2.3 Afsprakenlijst: 
- Voorzitter heeft gesproken met mevrouw  Cornelissen over de vraag of 

mensen die bijvoorbeeld uit R v Arkel komen de weg weten naar de 
wijkpleinen. Dit onderwerp staat centraal tijdens de bijeenkomst op 4 
februari, die mevrouw Cornelissen  heeft met Door en Voor.  
De heer Gommers vult aan dat in de praktijk blijkt dat mensen soms 6 
weken of langer moeten wachten totdat ze bijvoorbeeld huishoudelijke 
hulp krijgen. Die periode is te lang en voor velen niet te overzien. Ze vallen 
soms weer terug in oude gewoonten of vervuilen. Voorzitter geeft aan dat 
we dit als aandachtspunt vasthouden bij ‘nazorg’ en v.w.b. een rol voor de 
factteams.  Tevens een bespreekpunt voor de ontslagcoördinatoren.  
De heer Mooren benadrukt dat Novadic nazorg niet meer betaald krijgt. 

- Overleg met mevrouw Cornelissen kan van de afsprakenlijst.  
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- PGB en Hostels blijven op de afsprakenlijst staan 
 

3. Mededelingen   

3.a - Mantelzorgdebat op 05-02 in de Verkadefabriek: vanuit de Wmo adviesraad 
gaan de dames Nijskens, Van der Lee en misschien ook mevrouw Schreurs 

- Complimenten voor voorzitter voor haar inspraakreactie op 8 januari. 
- Gemeenteraad vergadert op 28 januari over het tactisch kader. 
- Korte terugkoppeling bijeenkomst adviesraden kleine kernen op 14 januari; de 

heer Leenders meldt dat tijdens het overleg duidelijk werd dat de kleine kernen 
het gevoel hebben dat ze kennis missen. Ze willen graag ondersteuning vanuit 
onze adviesraad.  
Besluit: we willen ze best incidenteel tegemoetkomen maar niet structureel.  
 

 

3.b Mededelingen leden: 
- Bijeenkomst vanuit Gemeente over armoede bij kinderen was een zinvolle 

bijeenkomst. Goed dat het op de agenda staat bij gemeente en dat het een 
vervolg krijgt.  

- Vivent organiseert op 8 april ‘het team van de toekomst’; de heer Leenders is 
gevraagd er aan mee te doen als mantelzorger van zijn moeder die in een 
verpleeghuis van Vivent woont  

- Mevrouw Schreurs meldt dat er een vervanging komt van de wet BOPZ. Er 
heeft 20 januari een artikel over in het Brabants Dagblad gestaan. De heer Kieft  
stuurt de digitale versie van het artikel rond. 
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4 Wijkpleinen  

4.1  - Rapport Seniorenraad over toegankelijkheid wijkpleinen  

 De Seniorenraad heeft begin 2013 gesproken over de bekendheid en 
toegankelijkheid van de wijkpleinen.  Een paar leden zijn langs alle wijkpleinen 
gegaan en hebben de toegankelijkheid van de wijkpleinen onderzocht. Op grond 
hiervan is een rapport opgesteld. De Seniorenraad wil dit rapport als ongevraagd 
advies aanbieden aan het College. Aan ons is gevraagd of wij als Wmo adviesraad 
het advies willen onderschrijven.  
 
De volgende punten worden naar voren gebracht door de leden: 

- Als we het ongevraagd advies van de  Seniorenraad ondersteunen, kan het 
zijn, dat ook andere organisaties met eenzelfde verzoek komen; moeten 
we daarin meegaan? 

- Het gaat niet alleen om ouderen en de weg naar de wijkpleinen; ook 
chronisch zieken en gehandicapten moeten de weg weten te vinden  

Besluit: op grond van bovenstaande onderschrijven we het ongevraagde advies 
niet. 
Voorzitter laat dit schriftelijk weten aan de Seniorenraad met daarbij de 
toevoegingen :het is  een goed verslag  met waardevolle opmerkingen. Danken 
voor het toesturen ervan.  
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5 Inleiding dummy door mevrouw Heeres  

5.1 Vooraf wordt opgemerkt dat de leden van de Wmo adviesraad de stukken van de 
Gemeente ter voorbereiding pas laat ontvangen hebben en het daardoor niet goed 
hebben kunnen voorbereiden. Het was bij Gemeente niet bekend dat verzending via 
de Weenergroep niet garandeert dat het de volgende dag bezorgd wordt. Soms 

 



3 

 

duurt het wel een week. 

5.2 Mevrouw Heeres stelt haar collega’s kort voor. De heer Van Helvoirt stelt zij voor 
als haar opvolger. Haar collega van de afdeling Onderzoek en Statistiek is aanwezig 
en een collega van de afdeling Wonen. 
 

 

5.3 Er volgt een korte toelichting:  
- Voor een wijk is gekeken naar de CBS wijkindeling en niet de wijkgrenzen 

van de gemeente. Wijkraden hanteren andere grenzen.  
- De scan wordt gemaakt voor alle wijken. De analyse van de proefwijken 

kost het meeste tijd. Daarna kan het uitgerold worden voor alle 12 wijken 
van de stad ‘s-Hertogenbosch.    

- Het wordt uitgewerkt op schaalniveau niet op buurtniveau. 
- Sturen op zorg en wonen is uitgangspunt; gemaakt met het oog op langer 

thuiswonen.  
- Het is bekend hoeveel mensen vanuit de Wmo ondersteuning krijgen. Door 

extramuralisering krijg je er meer mensen bij; ook vanuit de dagbesteding. 
- De heer Wever ziet niet voldoende terug, dat er een groeiende groep  van 

mensen is die blijvend zorg nodig hebben. Daarnaast spelen niet alleen de 
kwantitatieve aspecten van de wijk een rol, vooral ook de kwalitatieve  
aspecten, die bepalen of men kan participeren in de wijk.  

- Door kennis over de wijk kun je de wijkteams samenstellen. Bijvoorbeeld 
veel GGZ cliënten in een wijk; dan daar een psychiatrisch verpleegkundige 
in het wijkteam zetten. In een andere wijk kan de samenstelling van het 
wijkteam er heel anders uitzien.  

- Er komt een gebiedsgericht aanbod;  
- Voorzitter merkt op dat de teams niet altijd als wijkteam benoemd 

worden; zij vraagt aandacht de tekst hierop na te lopen zodat verwarring 
voorkomen wordt  

- Blad 7; tekstueel ZZP is niet vervallen 
- Er wordt kort gesproken over gebruik TOP kamers die leeg staan ; de 

bepaling van de prijs voor een kamer en voor de zorgarrangementen 
Ter afsluiting wordt aangeboden dat aanvullende vragen of opmerkingen nog 
achteraf doorgegeven kunnen worden via de mail. 
Uitrol start voor de zomer. Vanuit de Wmo adviesraad worden complimenten 
gegeven voor het stuk  
 

 

6 Rondvraag en sluiting  

6.1 Rondvraag 
Voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar inzet en inbreng.  

 

7.2 Voorzitter sluit de vergadering om 16.40 uur.  

 


