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Verslag vergadering Wmo adviesraad ’s-Hertogenbosch 

d.d. 17 december 2014 

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

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

  Kieft en Van den Hombergh  

Afwezig: De heer Mooren (ziek) 

Gast:  Mevrouw Koehorst 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 Voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom deze laatste vergadering van 
dit jaar. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

1.2 Mededelingen: 
Voorzitter praat eenieder kort bij over diverse lopende zaken zoals de brief inzake 
overgangsrecht, over de geldigheidsduur van de lopende  indicaties en het contact 
met mevrouw Rijnen. Verder geeft zij aan de brief over het inspreekrecht nog te 
maken.  
 
Voorzitter meldt verder dat zij contact heeft gehad met mevrouw Weinberg inzake 
haar voorgenomen besluit om af te treden. Mevrouw Weinberg benadrukt zelf dat zij 
graag voor de komende periode lid op afstand wil blijven; dus geen vergaderingen 
bijwonen maar middels het toesturen van alle stukken wil zij wel op de hoogte blijven. 
Besluit: mevrouw Weinberg blijft de komende periode aan als lid op afstand 
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2. Notulen 15 oktober 2014   

2.1 Tekstueel en naar aanleiding van: 
- De bijeenkomst van november is verwerkt in het stuk van mevrouw Koehorst dat 

in de bijlage is meegestuurd. De notulen van oktober jl. worden kort 
doorgenomen.  

- Tekstueel een naar aanleiding van: 
- Mevr. Zwerink  verlaat per 1-1-2015 de Gemeente. Opvolging vindt intern plaats.  
- Tekstuele aanpassing blad 1 onderaan en zelfde blad 2 bovenaan 
- Op de puntjes bij 3.3. wordt ingevuld: de heer Smits, hoofd afdeling OAP 
- Leden Wmo adviesraad geven aan behoefte te hebben aan een organogram van 

de Gemeente. Voorzitter geeft aan dat er nog geen definitieve versie 
beschikbaar is. Zodra die er is krijgt voorzitter die doorgestuurd. Voorzitter houdt 
dit in de gaten. 

- Leden willen graag op de mailinglijst geplaatst worden voor digitale toezending 
van de Raadsinformatiebrieven 

- Tekstueel aanpassen blad 2 bovenaan en onder punt 3.3. tekst 1x verwijderen. 
Dit tevens voor de versie voor de website.  

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 
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2.3 De afsprakenlijst wordt conform de afspraken in de vergadering aangepast.  
 

 

2.4 Alle punten – behoudens de benoeming van de ombudsman - blijven op de 
afsprakenlijst staan. De volgende aanvullende opmerkingen worden gemaakt:  

- Nazorg: dit in de jaaragenda van de Wmo adviesraad opnemen. Tevens wordt 
opgemerkt dat de inbreng vanuit Novadic door de afwezigheid van de heer 
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Mooren gemist wordt.  
Besluit: vanaf 1-1-2015 nemen de heren Gommers en Wever de rol van de 
heer Mooren waar totdat hij of terugkomt of een opvolger benoemd is.  

- De heer Wever is naar een bijeenkomst over nieuwe schuldhulpverlening 
geweest. Zodra hij de hand-out heeft ontvangen stuurt hij dit via mail naar 
eenieder door.  

- Agenderen in 2015: vergadering in het teken van de probleemgroepen; een 
bijpraat vergadering specifiek voor dit onderwerp. 

 

 
 
 
 

EW 
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3.1 Notulen website 
- Tekstuele aanpassing verslag en verslag voor de website; onder kopje 

mededelingen een ‘n’ plaatsen achter op de kaart zetten 
- Tekstuele aanpassing achternaam een ‘h’ toevoegen achter Hombergh 
- Blad 2 “veel te veel” aanpassen.  
 

 

3.2 Jaarplanning 2015 
De vergaderplanning voor 2015 wordt vastgesteld.  

 

   

4 Bespreken verslag brainstormbijeenkomst mevrouw Koehorst  

4.1 Mevrouw Koehorst dankt allereerst voor het aanwezig mogen zijn en benadrukt dat 
veel Wmo raden nu in een periode van verandering zitten, inzake het  samenspel 
binnen de Wmo adviesraad zelf, met het College en de ambtenaren; nadenken over 
de eigen rol waarin een belangrijk punt is het inbrengen van het cliëntenperspectief 
binnen die eigen rol. Het gaat om een diepere vorm van betrokkenheid van cliënten 
en de wijze waarop de  Wmo adviesraad dit uitdraagt. Mevrouw Koehorst geeft als 
advies aan deze Wmo adviesraad voor 2015 mee te focussen op de wijze waarop je 
als adviesraad bijdraagt aan de transformatie.  
 

 

5.2 De leden van de Wmo adviesraad worden gevraagd te reageren op het verslag van 
de brainstormbijeenkomst: 
- De transitie is een feit; de transformatie een mogelijkheid om te zorgen dat de 

burger zelf betrokken wordt, betrokken is en dat de burger zelf inbreng kan 
hebben op het grote geheel en op zijn eigen casus 

- Op de transformatie moeten we ons als adviesraad  blijven focussen  
- We moeten de luis in de pels blijven; de mens, het cliëntenperspectief staat 

centraal 
- De transitie is nodig als structuur voor de processen; de transformatie is 

voortdurend in beweging. Vraag: Gaan we actief de transformatie volgen en zo ja 
hoe gaan we dat doen? Wie wordt woordvoerder van het verhaal, naar de burger, 
naar de cliëntenraden?? Moeten de burgers zelf naar de ambtenaren gaan; of hoe 
zien we dit in de praktijk? Wat is onze taak hierin? Hoe houden we de vinger aan 
de pols?  

-  De beweging van onderaf was de basis in al onze adviezen; aandacht voor wat er 
met de mensen gebeurt. Daarbij is 2015 een overgangsjaar met overgangsrecht. Er 
moet tijd zijn om te kunnen ‘resetten’.   

- Geconcludeerd kan worden dat de brainstormmiddag een goed begin was maar 
dat het onvoldoende was om alles volledig te kunnen uitwerken 
 

 

5.3 Korte vooruitblik naar werkwijze in 2015: 
- De heer Kieft geeft aan dat datgene wat in de wijken gebeurt zijn aandachtsgebied 
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blijft. Hij doet dit samen met de dames Nijskens en Schreurs. De precieze 
werkwijze wordt ontwikkeld. Er worden geen  individuele casuïstieken behandeld; 
vragen wel naar voorbeelden om zaken helder te krijgen en deze signalen binnen 
de vergaderingen te kunnen terugkoppelen 

- Voorzitter geeft aan dat de Alzheimerstichting heeft gemeld actief de 
ontwikkelingen / veranderingen te willen volgen; voorzitter heeft verzocht 
signalen aan de Wmo adviesraad kenbaar te maken 

- Individuele casussen maken als voorbeeld veel duidelijk. Voorstel om signalen hier 
te veralgemeniseren en door te geven aan Gemeente 

- Mevrouw Koehorst benadrukt hierbij dat je je als Wmo adviesraad wel steeds 
moet af vragen: wat wil je weten; waarom wil je het weten en wat doe je met het 
antwoord? 

- We voegen hier de vraag aan toe: “wat wil het College van ons?” Laten we 
bijvoorbeeld het College onze opdracht verbreden? 

- Voorzitter stelt voor actief te blijven ‘aan de voorkant’ ook al maken we geen 
beleid; uitwerking is verantwoordelijkheid van de ambtenaar; de manier waarop, 
daar kunnen wij invloed op uitoefenen 

- Voorstel: binnen de reguliere agenda proberen een half uur vrij te maken voor 
signalen die we uit de praktijk vernomen hebben, gericht op: hoe gaat het nu met 
de mensen. Tevens terugkoppeling waarover je (door ambtenaren)gevraagd bent 
mee te denken en vanuit welke rol je advies gegeven hebt. Nadenken over de 
mogelijkheid dat het voor kan komen dat andere leden binnen de Wmo 
adviesraad niet achter een gegeven advies staan. Hoe ga je hier dan mee om? 
Benadrukt wordt dat we als expert de vrijheid houden om te adviseren. Het 
vertrouwen is er dat ieder lid daar goed mee omgaat.  

 

5.4 Rol van de leden van de Wmo adviesraad en afspraken: 
- Houdt scherp vanuit welke rol je gevraagd wordt; als expert of als lid van de Wmo 

adviesraad 
- Dagbesteding en dagactiviteiten: de heer Leenders volgt dit  
- De ‘trekker’ van de subwerkgroep levert agendapunten aan; eventueel binnen de 

werkgroepjes ook met een agenda werken.  
- De heer Leenders heeft met mevrouw Zwerink  gesproken over het vormen van 

een soort van netwerk rondom de brede groep die hij vertegenwoordigt. Hij werkt 
dit verder uit.  

- Besluit: op deze manier starten en na een half jaar de werkwijze opnieuw 
evalueren 

- De postbus kan opgezegd worden; vrijwel alle stukken komen via de mail binnen 
- Er wordt een apart mailadres aangemaakt voor de Wmo adviesraad dat naar 

buiten toe gecommuniceerd kan worden; tevens op de site vermelden als 
bereikbaarheidsadres zodra het postbusnummer verwijderd wordt  

- Zodra de opvolger van wethouder Snijders bekend is dan spoedig met de nieuwe 
wethouder een vergadering plannen om kennis te maken en zaken door te nemen 

       Tot slot: alle complimenten voor het verslag van mevrouw Koehorst.  
- Tekstuele aanpassing voor het verslag: verwijzing naar Raad moet ‘zijn’ i.p.v. ‘haar’ 

zijn en ‘wijkscans’ moet zijn ‘langer thuiswonen Den Bosch’ 
 

 
 
 

FL 
 
 
 
 

FL 
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5.5 Planning vergaderingen 2015 voor zover bekend: 
- Januari: wijkscans stuurt de heer Kieft door;  we lezen deze wijkscans met de vraag 

in ons achterhoofd: welke opmerkingen willen we de kleine subgroep meegeven 
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in het overleg, dat zij gaan voeren over deze wijkscans? 
- Overleg met de nieuwe wethouder plannen, bijvoorkeur tijdens een reguliere 

vergadering  
- Februari: Privacyreglement , de heer Roes wil dat met ons bespreken 
- Maart: Sector directeur uitnodigen 
 

6 Mededelingen leden  

6.1 - De heer Wever gaat aan een nieuwe opdracht beginnen. Besluit: als hij daardoor 
het zicht op de dak- en thuislozen gaat missen dan meldt hij het hier 

- De heer v.d. Hombergh mailt het verslag over de bezuinigingen op de 
huishoudelijke hulp door t.b.v. de stukken voor de volgende vergadering 

- De heer Leenders deelt info uit over dagbesteding m.b.t. het sluiten van veel 
dagbestedingscentra. Gevolg is dat er nu een aantal grote instellingen met minder 
begeleiders veel  meer verschillende groepen moeten opvangen, vooral chronisch 
zieken en gehandicapten. Het is nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken 
maar hij spreekt wel zijn grote zorg uit over deze ontwikkeling.  

  

EW 
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7 Datum volgend overleg, rondvraag en sluiting  

7.1 Datum volgend overleg: 
Woensdag 21 januari  van  14.00 tot uiterlijk 16.30 uur. 

 

7.1 Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

7.2 Voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur en dankt ieder met een kleine attentie 
voor zijn/ haar inzet het afgelopen jaar en wenst ieder hele fijne feestdagen en een 
heel goed en gezond 2015 toe.  

 

 


