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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 15 juli 2015 

Aanwezig:  De dames Van der Lee (voorzitter), Weinberg, Schreurs, Nijskens en  

Van ’t Westeinde (notulen) en de heren Gommers, Jansen, Leenders, Kieft en Van den Hombergh 

Afwezig: De heer Wever (adviseur) 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 Voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom.   

   

2. Notulen 20 mei 2015   

2.1 Tekstueel en naar aanleiding van: 
- Agenda psychiatrie; het overleg met de wethouder wordt verder voorbereid 
- N.a.v. punt 21: dagopvang is afgelast. Het onderwerp wordt in september opgepakt 
- Enquetes mantelzorg kunnen tot eind juli worden ingeleverd 

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

 

2.2 De afsprakenlijst wordt  conform de afspraken in de vergadering aangepast.  
Ad 06: Hostels: ontwikkelingen rondom eventuele komst 2e hostel volgen. Aanhouden. 
Ad 07: Psychiatrische beperking en schulden/nazorg : voorbereiding t.b.v. de 
vergadering in september met wethouder Kagie. In bewerking nu en vanaf 1 september 
dit samen met het nieuwe lid, de heer Hopman gezamenlijk verder oppakken 
Ad 09: Dak- en thuislozen/probleemgroepen: aanhouden. Agenderen in najaar overleg 
met wethouder Kagie  
Ad 16: versterken bestaande en initiëren nieuwe initiatieven: aanhouden 
Ad 17: functioneren Wmo loket: afspraak plannen met de coördinator van het loket. 
Aanhouden  
Ad 26: Familieraad RvA: in najaar agenderen voor ons overleg  

 
SW 

 
 

JG, 
GvdL 

 
 
 
 

GvdL,  

   

3. Inkomende post/mails   

3.1 
 

Voorzitter is gebeld met de vraag of we m.b.t. de  basishulp advies wilden uitbrengen. 
Gezien de korte periode waarbinnen dit gereed moest zijn was dit niet haalbaar. Er is 
wel een overleg ingepland.  
 

 

4. Benoeming van de heer Hopman  

4.1 De heer Hopman wordt door de Wmo adviesraad benoemd. Vanaf de vergadering in 
september sluit hij bij ons overleg aan.   

 

   

5. Lopende onderwerpen:  

5.0 Voorzitter heeft gesproken met mevrouw Nienhuis over de adviezen, de transformatie 
en de dwarsverbanden binnen Gemeente. Voorzitter stelt voor deze zomerperiode met 
een aantal leden daarover door te praten.   
Er wordt na afloop van de vergadering een afspraak gepland.  
 

 
 
 

div 

5.1 Inkoopkaders bottum-up 
Korte terugkoppeling: inkoopkaders worden breder; zaken krijgen andere vorm maar 
binnen hetzelfde kader; idee ook dat het ook anders kan door buiten de kaders naar 
oplossingen te zoeken. Bij het overleg waren naast vertegenwoordigers van Gemeente 
ook vertegenwoordigers vanuit autisme en Jong Actief aanwezig. 
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5.2 Verslag van het overleg op 26 juni met wethouder Kagie 
Er vindt een korte terugkoppeling plaats.  

 

5.3 Nieuwe website voor de adviesraad 
De nieuwe website van de Adviesraad Wmo en Jeugdhulp wordt uitgewerkt. Er is 
gekozen voor de volgende opzet.   

1) Homepage met wie zijn wij 
2) Adviezen 
3) Notulen verslagen 
4) Evt links, krantenartikelen etc.  

 

   

5.4 Ontwikkelingen in Oost  
Mevrouw Nijskens geeft een korte terugkoppeling van de ontwikkelingen tot nu toe en 
meldt dat het pand (school aan de Van Broekhovenlaan)nu voor ¾ gevuld met 
professionals en is het dus helaas niet “het huis van de wijk” is geworden.  

 

   

5.5 Bijeenkomst jeugd in Muzerije  
Stond in de krant. Niemand geweest.  

 

   

5.6 Bijeenkomst cliëntenraden RvA, Novadic-Kentron en SMO in juli jl.  
Voorzitter is bij een eerste bijeenkomst van deze gezamenlijke cliëntenraden geweest. 
Korte terugkoppeling: onzekerheid over behoud wajong uitkering; onzekerheden 
werkers in de instellingen, etc. Positief: Je hoort de praktijk daar.  
Zowel wij maar ook Gemeente moet naar plekken gaan om de verhalen uit de praktijk te 
horen.  
Begin september vinden panelbijeenkomsten plaats over o.a. gebruik van de wijkteams. 
Bekend is dat via Door en Voor mensen gebruik maken van het wijkteam; zij worden 
gevraagd mee te werken aan de panelbijeenkomst. Gekeken wordt welke personen die 
tijdens de interviews naar voren brachten gebruik te maken van het wijkteam mee 
willen werken aan de panelbijeenkomst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieder 

   

6. Rondvraag en Sluiting  

6.1 Mevrouw Schreurs: er draait een film in de Verkadefabriek over uit huis plaatsing van 
een kind waar de praktijk zichtbaar wordt  
Mevrouw Weinberg: tijdens haar interview met een mantelzorger hoorde zij de 
ervaringen met het wijkteam en gemeente. Zij vraagt hen mee te willen werken aan de 
eerder genoemde panelbijeenkomsten.  
Mevrouw Nijskens: meldt dat er in de omgeving Molenhoek/Rosmalen gewerkt wordt 
aan een ontmoetingsplaats/dagbesteding. Oud wethouder Snijders is ambassadeur.  
De heer Kieft: bij de gemeenteraadsvergadering geweest over de wijkteams Rosmalen 
en Zuid. 
De heer Van den Hombergh: meldt dat de advertentie in de krant om in aanmerking te 
komen voor een eenmalige vergoeding voor mantelzorgers voor veel mensen moeilijk te 
begrijpen is en dat er veel ingevuld moet worden. De heer Gommers vult hierop aan dat 
dit voor veel mensen een drempel kan zijn de vergoeding waar zij recht op hebben niet 
aan te vragen. 

 

6.2 Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.   

6.3 Voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.  

 


