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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 18 maart 2015 

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

  De heren Gommers, Jansen, Leenders, Wever (adviseur), Kieft en Van den Hombergh 

Afwezig: De heer Mooren (ziek), mevrouw Schreurs 

 Gasten:  De dames Nienhuis en Riddering (Gemeente ’s-Hertogenbosch) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 Voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom.   

1.2 Toevoeging agenda: Dhr Leenders heeft een vervolg op zijn notitie jeugd gemaakt en 
deelt dit uit. 

 

1.3 Mededelingen: 
- Bijeenkomst met Commissie MO 25 maart 2015 van 19.00 – 19.30 uur, Leuvenzaal 

stadhuis; ieder die kan is welkom om bij dit overleg aan te sluiten   
- Gezien het verloop van de ziekte van de heer Mooren is in goed overleg 

afgesproken naar een opvolger vanuit Novadic Kentron op zoek te gaan 

 

   

2. Notulen 18 februari 2015   

2.1 Tekstueel en naar aanleiding van: 
- Blad 1: Vinkel verwijderen achter naam van de heer v.d. Hombergh 
- Vertegenwoordiging Novadic Kentron; op de korte termijn kan men niemand 

afvaardigen vanwege meerdere vragen hieromtrent en het brede werkgebied 
van Novadic. Dit wordt als aandachtspunt vastgehouden want 
vertegenwoordiging vanuit Novadic wordt na de lange afwezigheid van de heer 
Mooren echt gemist.  
Besluit: de heren Wever en Gommers kijken binnen hun achterban of zij een 
geschikte kandidaat kennen  

- Website Wmo adviesraad: tot 1 juni 2015 staat de Wmo adviesraad nog op de 
Gemeentesite. Daarna gaat de info er af. Er is akkoord dat we een eigen site 
maken. Er ligt ook al een begroting waarin kosten voor de bouw en onderhoud 
van de site vermeld staan alsmede het bijhouden ervan door het secretariaat.  
Besluit: mevrouw Nijskens en de heer Kieft sluiten samen kort over de opbouw 
van de site en de eerste inhoud.  

- Tekstueel: i.p.v. wijkteam of sociaal wijkteam vanaf nu alleen nog de afkorting 
SWT gebruiken  

- Netwerk tegen armoede is wijkgericht actief www.netwerktegenarmoede.nl 
 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld 
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2.2 De afsprakenlijst wordt  conform de afspraken in de vergadering aangepast.  
Ad 05: PGB: voorstel: de heer Van Gaal wordt voor een volgende vergadering 
uitgenodigd   
Ad 06: Hostels: ontwikkelingen rondom eventuele komst 2e hostel volgen 
Ad 07: Psychiatrische beperking en schulden: vergadering in mei met de wethouder 
agenderen. De heer Gommers bereidt dit voor.  
Ad 08: Armoede: er is overleg geweest, een vervolgoverleg met de heer v.d. Ven 
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volgt. Extra aandachtspunt: armoede, nazorg en de onderkant van de samenleving als 
gesprekspunten met wethouder Kagie agenderen.  
Ad 09: Dak- en thuislozen: aanhouden  
Ad 10: Nazorg: aanhouden  
Ad 12: Afspraak plannen met dhr Van Olden inzake advies armoede: aanhouden  
Ad 14: Begeleiding en dagbesteding: agendapunt  
Ad 15: Profiel vervangend voorzitter. Aanhouden 
Ad 16: versterken bestaande en initiëren nieuwe initiatieven: aanhouden 
Ad 17: Wmo loket: coördinator komt binnenkort in onze vergadering.  
Ad 19: vergadering in teken probleemgroepen plannen: aanhouden  
Ad 21: vertegenwoordiging Novadic: diverse acties zijn uitgezet. Volgen.  

 
EW 

 
 
 
 
 

   

3. Inkomende post/mails   

3.1 
 

M.b.t. advies inkoopkader: Op 8 april liggen de stukken gekopieerd gereed voor de 
Wmo adviesraad. Voorzitter haalt de stukken op en zorgt voor verdere verspreiding. 
Dit wordt tevens geagendeerd voor de volgende vergadering.  
 

 
 

GvdL 

4. Terugblik op vergadering met Wethouder Kagie  

4.1 Met elkaar wordt kort teruggekeken op het eerste overleg met Wethouder Kagie.   
 

5. Gesprek met de dames Nienhuis en Riddering. Onderwerpen: Inkoopkaders  

5.1 Voorzitter heet de dames Nienhuis en Riddering welkom. Er volgt kort een 
voorstelronde.  

 

5.2 Vanuit de Gemeente is er veel waardering heeft voor het werk van de Wmo 
adviesraad. Op verzoek van de Adviesraad hebben zij een recent organogram 
meegebracht dat kort wordt besproken. Er volgt nog een aanvullende versie met 
daarin de namen van de verantwoordelijken per afdeling.  
Uit het gesprek met de dames Nienhuis en Riddering over het inkoopkader komen 
tijdens de vergadering de volgende punten naar voren: 
- Gemeente heeft bij voorzitters van cliëntenorganisaties geïnformeerd wat zij 

nodig hebben; wat gemeente voor hun moet inkopen 
- Streven is om het inkoopkader voor de zomer door de Raad te laten vaststellen. 

Deze druk is mede noodzakelijk omdat – wanneer gemeente eventueel contracten 
met zorginstellingen wil stopzetten – dit voor 01-06-2015 moet gebeuren voor het 
jaar erop.  

- In 2015 is vooral ingezet op continuering van zorg; 2016 staat in het teken van 
meer ‘challenge’ 

- Voorzitter benadrukt het belang om door te pakken; na het vele schrijfwerk moet 
het nu echt concreet worden.  

- Leden van de adviesraad dagen Gemeente uit mee te springen in de kweekvijver 
met burgers en dan vooral, durf in het diepe te springen. Uit ervaring zien zij dat 
veel initiatieven van burgers blijven hangen omdat mensen niet weten hoe ze 
verder moeten. Mevrouw Nienhuis vezoekt om concrete voorbeelden aan te 
leveren van initiatieven die stuk lopen.  
Gemeente wil juist kijken vanuit bewoners; wat vraagt de wijk, de burger en wat 
moet daarvoor ingekocht worden. 

- Voorzitter benadrukt opnieuw het belang het nu concreet te maken 
- Gemeente start een experiment in 2 wijken om daar te kijken wat burgers nodig 

hebben en dat geregeld wijkteambijeenkomsten worden bezocht. Dit wordt van 
harte door de Wmo adviesraad ondersteund.  
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- Doelstellingen 2015 van de Wmo adviesraad:  
het ‘blootleggen’ wat er gebeurt in de praktijk en de transformatie  levend 
houden. Daarnaast stelt zij de vraag aan Gemeente hoe zij de kwaliteit van de 
instellingen toetst, het belang van de burger voorop stelt en dat Gemeente vooral 
de kwetsbaren niet in de steek laat.  

- Overige mededelingen:  
- vanwege het besluit van de Gemeente om over te gaan op een top taken site 
verdwijnt de informatie van de Wmo adviesraad van de site. De Wmo adviesraad gaat 
over tot het maken van een eigen website. Hier is inmiddels toestemming voor 
verkregen.  
- Overleg met wethouder Kagie: wethouder heeft aangegeven maandelijks overleg 
met de Wmo adviesraad te willen. 
De dames Nienhuis en Riddering verlaten de vergadering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

6. Notitie de heer Leenders inzake jeugdzorg   

6.1 De heer Leenders heeft de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd met 
instellingen die zich bezighouden met jeugdzorg. Zijn bevindingen heeft hij uitgewerkt 
in een notitie. Deze wordt kort besproken. De notitie en het onderwerp Jeugdzorg 
staat de volgende vergadering (10 april) met de wethouder Kagie centraal. Besluit: 
voorzitter en de heer Leenders bereiden samen de agenda met de wethouder voor.  
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7. Mededelingen leden   

7.1 Er zijn geen ter zake doende mededelingen.   

   

8. Datum volgend overleg, rondvraag en sluiting  

8.1 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Voorzitter sluit de vergadering om 
16.30 uur 

 

   

   

 

 


