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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 17 juni 2015 

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

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

Afwezig: mevrouw Nijskens (vakantie) en de heer Wever (adviseur) 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 Voorzitter opent de vergadering, heet ieder welkom en meldt het bericht van 
verhindering.  

 

   

2. Notulen 20 mei 2015   

2.1 Tekstueel en naar aanleiding van: 
- Jaarverslag Straatpastoraat wordt doorgegeven 
- Voorgestelde data overleg met de wethouder zijn vastgesteld 
- Ad 6.1: Tekstuele aanpassing: “Gesproken is over een mogelijk gezamenlijk op te 

starten project communicatie”. Deze regel verwijderen.  
- Interviews met mantelzorgers: doel is Gemeente inzage te geven in wat er leeft en 

de vraag of de rol van gemeente bekend is bij burgers /mantelzorgers waar het 
gaat om zorg. Gemeente zoekt handvatten over wat er leeft. Adviesraad heeft 
Gemeente o.a. geadviseerd bij het maatschappelijk werk van het JBZ te gaan 
praten om te horen wat er daar leeft op het gebied van de mantelzorg. 
Daarbovenop komen de ervaringen verwoord in de enquetes. Elk lid van de 
Adviesraad gaat een mantelzorger interviewen.  

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

 

2.2 Notulen voor de website  

 Bovenstaande tekstuele wijzigingen worden overgenomen. Daarna kan het verslag op 
de website geplaatst worden. Geïnformeerd wordt of dit verslag nog bij Gemeente 
geplaatst kan worden. Zo niet dan op onze eigen website plaatsen zodra die gereed is.  
 

 

2.3 De afsprakenlijst wordt  conform de afspraken in de vergadering aangepast.  
Ad 05: PGB:  verwijderen 
Ad 06: Hostels: ontwikkelingen rondom eventuele komst 2e hostel volgen. Aanhouden. 
Ad 07: Psychiatrische beperking en schulden/nazorg : voorbereiding is gestart t.b.v. de 
vergadering in september met wethouder Kagie.  
Ad 08: ongevraagd advies Armoede: aansluiting is gezocht bij het netwerk armoede. 
Actiepunt verwijderen 
Ad 09: Dak- en thuislozen/probleemgroepen: aanhouden. Agenderen in najaar overleg 
met wethouder Kagie  
Ad 12: Afspraak plannen met dhr van Olden inzake advies armoede: aanhouden -  
Ad 14: Begeleiding en dagbesteding: verwijderen 
Ad 16: versterken bestaande en initiëren nieuwe initiatieven: aanhouden 
Ad 17: functioneren Wmo loket: afspraak plannen met de coördinator. Aanhouden  
Ad 19: vergadering in teken probleemgroepen plannen: samenvoegen met punt 09. 
Punt 19 verwijderen. 
Ad 20: opvolging vanuit Novadic: afgehandeld 
Ad 21: dagopvang en dagbesteding: voorzitter brengt een casus in tijdens de 
inspraakavond op 12 juni  
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Ad 29: Familieraad RvA: in najaar agenderen voor ons overleg  

   

3. Inkomende post/mails   

3.1 
 

- Aanbevelingen familieraad RvA doorgestuurd door voorzitter; dat ook een keer 
agenderen  

- De heer Gommers heeft een mogelijke kandidaat ter opvolging van de heer 
Mooren. De CV heeft hij naar voorzitter gestuurd. Voorzitter meldt dat zij 
telefonisch met de kandidaat gesproken heeft en ook enthousiast is; hij heeft een 
brede ervaring en heeft ondermeer veel inzage in het voor- en natraject. 
Voorzitter stelt voor dat 2 personen vanuit de Adviesraad met deze kandidaat een 
gesprek hebben.  Besluit: de heren Leenders en Jansen maken een afspraak. 
Vervolgens zullen zij terugkoppelen naar voorzitter om kandidaat al dan niet voor 
te dragen als nieuw lid. Voorzitter dankt dhr Gommers voor zijn inzet in deze.  

- Mastercircle: ter informatie toegestuurd 
- 23 juni:  bijeenkomst inkoopkaders bottum-up waar dhr Leenders rol in heeft 
 

 
 
 
 
 
 

FL, BJ 

4. Mededelingen leden  

4.1 - De heer van den Hombergh hoorde tijdens zijn reeds gehouden interview met een 
mantelzorger dat burgers die op het perceel van hun kinderen wonen tegen 
problemen aanlopen rondom hulp bij huishouden en de veranderingen in wet- en 
regelgeving hieromtrent. Voorstel hier nog een keer nader bij stil te staan.  

Verder zijn er geen ter zake doende mededelingen.  
 

 

5. Nabeschouwing n.a.v. ons advies over de Inkoopkaders  

5.1 Algemeen wordt de vraag gesteld wat er gedaan wordt met de uitgebrachte adviezen; 
gelet op onze investering en het effect dat het vervolgens heeft. We horen waardering 
terug maar het gaat er om of , en zo ja wat er precies met onze adviezen gedaan 
wordt.  
De Adviesraad is het in het leven geroepen door B&W.  
Na kort overleg wordt als volgt besloten: er wordt een brief opgesteld voor het College 
van B&W. Bekends is dat alle inkomende brieven voor het College in het College ter 
sprake komen. Besluit: er wordt een eerste opzet voor een brief aan het College 
gemaakt. Vervolgens wordt de brief in concept voorgelegd aan de leden van de 
Adviesraad alvorens de brief verzonden wordt.  

 
 
 
 
 
 
 

HK 

   

6. Burgerraad. Toelichting door Bert  

6.1 Dhr Jansen geeft aan dat de Burgerraad een soort ‘back-up groep’ is, een initiatief 
aangevende groep vanuit het ‘middenveld’. Die bevolkingsgroep wordt het minst 
gehoord en treft bezuinigingen het meest. 
 

 

7. Wijkcoöperatie in Oost  

7.1  In een volgend overleg opnieuw bespreken in aanwezigheid van mevrouw Nijskens.   
 

 

8. Voorbereiding vergadering met de wethouder in juni   

8.1 Agenda: er is geen duidelijke agenda ontvangen.  
Besluit: voorafgaand informeren naar de status van het overleg is en we zien graag dat 
het overleg genotuleerd wordt.  

 
GH 

   

9. Voortgang website   

9.1 Stand van zaken is niet bekend. We informeren bij mevrouw Nijskens zodra zij terug is HK 
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van vakantie.   

   

10. Afspraken gedurende de zomer   

10.1 - Besluit: er wordt een extra overleg ingepland in juli. 
- Aandacht voor psychiatrie en een gemiddelde wachtlijst van 8 weken. 

Aandachtspunt ZZP3 en 4 .  
- Wmo loket – voorzitter vraagt of coördinator van het Wmo loket in juli kan 

aansluiten 
- Interviews mantelzorgers voor eind juli gereed zodat ze in 1x naar Gemeente 

kunnen 
- Voorzitter laat een lijst rond gaan met de vakantieplanning van eenieder   

 
 
 

GvdL 
 

VS 
 

 

   

11. Rondvraag en sluiting  

11.1 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

11.2 Voorzitter sluit de vergadering om 15.45 uur.  

 

 


