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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 20 mei 2015 

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

  (notulen) en de heren Gommers, Jansen, Leenders en  Van den Hombergh 

Afwezig: Dhr Kieft (ziek) en dhr Wever (adviseur) 

Gasten:  De heren Van Gemert en Van Gaal (15.15 uur) Gemeente 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 Voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom. Speciaal woord van welkom 
voor de heer Van Gemert. Hij volgt de heer Van der Linden op vanuit de Gemeente als 
contactpersoon voor de Adviesraad.  

 

   

2. Notulen 15 april 2015   

2.1 Tekstueel en naar aanleiding van: 
- Blad 1: de heer Gommers heeft met Ismis gesproken inzake vertegenwoordiging 

in de Adviesraad. Dit wordt als aandachtspunt aangehouden.  
- Ad 2.1 6e streepje; waarvan hij een verslag maakt (het woordje “opnieuw” 

verwijderen in de zin; waarvan hij opnieuw een verslag maakt) 
- Ad 5.2 Van Grieken i.p.v. de heer Van Krieken 
- Aandachtspunt: bij tekstuele wijzigingen de gehele zin herhalen 
 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

 

   

3. Inkomende post/mails   

3.1 
 

Terugkoppeling van gesprekken:  
- Mail familieraad RvA: worden actiever. Positieve ontwikkeling. 
- Jaarverslag Straatpastoraat; voorzitter informeert wie dit verslag als eerste wil 

lezen. Jaarverslag gaat als eerste naar de heer Van den Homberg.   
 

 

4. Vergaderschema wethouder Kagie  

4.1 Overzicht ontvangen van de secretaresse van Wethouder Kagie met de vergaderdata 
voor 2015.  
Eerstvolgende overleg met Kagie in teken van bezuinigingen. Voor dit overleg worden 
ook het Gehandicaptenplatform en de Cliëntenraad/Participatieraad uitgenodigd. In 
overleg met de wethouder wordt de agenda opgesteld.  
Vergaderschema wordt vastgesteld met uitzondering van 14 augustus. Die laten we 
vervallen vanwege de vakantieperiode. De vergadering op 30 oktober gaat alleen door 
als er iets urgents te bespreken is. Voorzitter koppelt dit terug naar de secretaresse 
van wethouder Kagie.  
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5. Lidmaatschap van het Armoedenetwerk. Geregeld?  

5.1 Het lidmaatschap is geregeld.    

   

6. Samenwerking cliëntenraad/participatieraad   

6.1 Voorzitter heeft eerder een overleg gehad met de heer Van Grieken inzake mogelijke 
samenwerking met cliëntenraad/participatieraad n.a.v. hun voorstel om tot 1 raad te 
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komen. Tijdens de vorige vergadering is afgesproken dat de heer Jansen een vervolg 
gesprek zou plannen. Dit heeft inmiddels plaatsgehad. Er volgt kort een 
terugkoppeling.  
 
Besluit : we stellen voor om op onderwerpen de krachten te bundelen.  Dit wordt na 
de zomer opgepakt. Dhr Jansen zorgt voor terugkoppeling naar de heer Van Grieken.  
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7. Voorbereiding overleg wethouder Kagie  

7.1  Besluit: onderwerp psychiatrische beperking en schulden wordt doorgeschoven naar 
september i.p.v. juni. Het geeft extra voorbereidingstijd en we kunnen meteen goed  
terugkijken naar de ontwikkelingen in het eerste half jaar.  
 

 

8. Notitie dhr Kieft d.d. 15-04-2015  

8.1 Ieder heeft de notitie die op 15 april is uitgereikt, doorgenomen. Er zijn geen ter zake 
doende opmerkingen n.a.v. de notitie. 

 

   

9. Voortgang website   

9.1 Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van de site van de Adviesraad. Lastig is dat 
Gemeente geen voorschotten verstrekt waardoor mensen eerst kosten moeten maken 
alvorens te kunnen declareren. V.w.b. foto’s wordt aangegeven dat er een site is waar 
foto’s van gebruikt mogen worden zonder dat toestemming nodig is.  

 

9.a Inbreng agendapunten   

1. Jeugdzorg: 
Dhr Leenders deelt diverse stukken uit en spreekt zijn zorgen uit over de 
veranderingen in de jeugdzorg. Voorzitter geeft aan dit voor ons volgende overleg in 
juni te willen agenderen. Tevens stelt zij voor om ook een vergadering met wethouder 
Kagie te wijden aan jeugdzorg bijvoorbeeld in combinatie met de commissie en de 
betrokken ambtenaren. Dit wordt in de zomer verder voorbereid.  
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2. Interview mantelzorgers: 
De vragenlijst om mantelzorgers te interviewen van mevrouw Oomens (Gemeente) 
wordt kort besproken. De vragenlijst wordt in overleg op een paar punten aangepast 
en daarna via de mail verstuurd naar de leden van de Adviesraad die ieder 1 
mantelzorger gaan interviewen. De resultaten worden naar mevrouw Schreurs gemaild 
zodat zij alles kan verzamelen voor Gemeente. Streven is dat eind juli alle interviews 
gereed zijn zodat het aan Gemeente aangeleverd kan worden.  
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10. Gesprek met dhr Van Gaal   

10.1 Dhr Van Gaal is uitgenodigd om in deze vergadering een korte terugkoppeling te geven 
over de stand van zaken nu, hoe het gaat in de praktijk en over evt. nieuwe 
bezuinigingen.  
 
PGB:   
Zorgpunten PGB: 

- SVB loopt vast op de vele mutaties (in den Bosch heeft 1/3 nog niet 
gedeclareerd dus problemen blijven terugkomen) en van de andere 2/3 zijn er 
ook zaken verkeerd, is er teveel of te weinig betaald 

- PGB is bij uitstek maatwerk, Gemeente moet daar flexibel mee kunnen 
opereren 

- Wantrouwen overheerst; helaas worden de ‘goede’ de dupe van de ‘slechte’: 
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vertrouwen is de basis! 
- Adviesraad: Hoe zorgen we dat het goede niet verloren gaat? Het PGB moet 

blijven bestaan. Voorstel om hbo studenten te vragen en hier op te zetten.  
 
Huishoudelijke hulp is 40% bezuinigd; hoe gaat het nu? 

- In 2013 kwamen de vooraankondigingen van de bezuinigingen en op grond 
daarvan is een geleidelijke afbouw gemaakt. Hier in de regio betreft het 
hooguit 10% en is de afbouw geleidelijk gegaan 

- Gemeente staat nu voor een extra  bezuiniging van 10 miljoen. Bezuinigingen 
treffen de Woonvoorzieningen , voorziening gehandicapten, vervoer, 
hulpmiddelen:  die worden helaas NIET ontzien. De ‘oude taken’ van de 
Gemeente moeten nu in de bezuinigingsronde mee. De nieuwe taken van 
Gemeente  en de  huishoudelijke zorg, die worden nu ontzien omdat daar al 
een bezuiniging opzat bij de overheveling naar Gemeenten  

- Gemeente kijkt bij alle taken eerst hoe het in elkaar zit; waarop loopt het ene 
wijkteam goed en komt er bij het andere wijkteam niemand; wordt iedereen 
geholpen?  

- Voorzitter: Vanuit de klant denken en niet vanuit de zender! Continue proces 
dan maak je de beweging met elkaar 

- Jeugdzorg: dit gebied is heel groot en diffuus; kan nog ¾ jaar duren voordat er 
meer duidelijkheid is  

   

11. Mededelingen leden   

11.1 Er zijn geen ter zake doende mededelingen.   

   

12. Rondvraag en sluiting  

12.1 Rondvraag  
Voorzitter: Alzheimerstichting is van plan per wijk iemand aan te stellen om te kijken 
wat er met de alzheimerpatiënt in de wijk gebeurt. Terugkoppelen. Een geweldig 
initiatief. Zijn nog bezig met opzetten ervan. Vraag stellen of zij t.z.t. breder willen 
kijken in de wijken, bijvoorbeeld ook richting andere doelgroepen. 

 

12.3 Voorzitter sluit de vergadering om 16.25 uur.  

 

 


