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Verslag vergadering Wmo adviesraad ’s-Hertogenbosch 

d.d. 19 februari 2014 

Aanwezig:  De dames Van der Lee (voorzitter), Schreurs, Weinberg, Nijskens en Van ’t Westeinde 

(notulen) en de heren Gommers, Jansen, Leenders, Wever (adviseur) en Kieft 

Afwezig: De heer Mooren (ziek) 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 Voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom.  Zij meldt dat de heer 
Mooren afwezig is vanwege ziekte.  

 

   

2. Notulen 22 januari 2014   

2.1 Tekstueel en naar aanleiding van: 
- mevrouw Cornelissen zou met Door en Voor praten; de heer Gommers heeft 
geen terugkoppeling gehad; het is niet bekend of het gesprek van 4 februari jl. is 
doorgegaan.  
- ad 2.3: tekstuele aanpassing: terugvallen in oude gewoonten en of vervuilen 
(i.p.v. zichzelf gaan vervuilen).  
- Mantelzorgdebat: de dames Van der Lee en Nijskens waren verhinderd.  
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

 

   

2.3 Afsprakenlijst: 
- Pgb ontwikkelingen: er stond vanochtend een stuk in het Brabants Dagblad 

over fraude met Pgb’s. Jammer dat maatregelen ten nadele komen van de 
mensen te goeder trouw. Een aantal politieke partijen is wel van mening 
dat er een vorm van Pgb moet blijven. 

- Dak en thuislozen in de april vergadering  
- Mevrouw Meulblok vragen in de vergadering van maart te komen i.v.m. 

functioneren Wmo - loket 
- Hostel in oost; bouw loopt voorspoedig. In mei/juni is de opening gepland. 

Er is een communicatieplan t.a.v. de  omwonenden opgesteld.  

 

3. Mededelingen en ingekomen post  

3.a Ingekomen post: 
-  Jaarverslag Seniorenraad  
- Verzonden brief aan Seniorenraad; kort en bondig.  
- Briefje aan wethouder Snijders geschreven; is inmiddels vanuit huis weer met 

zijn werkzaamheden gestart 
- Agenda miniconferentie is uitgedeeld; 08.45 uur zaal open en om 09.00 uur 

start. Om 12.30 uur wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.  
- Bij onze mini-conferentie  zijn ook  3 medewerkers van de Gemeente aanwezig.   
- De heer Stammeijer, SESAM adviseur, is wederom bereid dagvoorzitter te zijn . 

 

   

4 Bespreking raadsvoorstel armoede   

4.1  Het raadsvoorstel wordt  besproken. Besluit: Wmo adviesraad maakt een 

ongevraagd advies voor het College.  

Voor de inhoud van het advies:  zie de website.  

GvdL 

5 Afspraken voor studieochtend 21 februari 2014   

5.1 De agenda voor de studieochtend is uitgedeeld ter voorbereiding.   
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6 Rondvraag en sluiting  

6.1 Rondvraag 
Voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar inzet en inbreng en tot a.s. vrijdag met de 
studieochtend.  

 

6.2 Voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur.  

 


