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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 23 september 2015 

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

  en de heren Gommers, Jansen, Leenders, Van den Hombergh en Hopman 

Afwezig: de heer Wever (adviseur), mevrouw Weinberg, de heer Kieft 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 
 
 
 
1.2 

Voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom. Geen bericht van de heer 
Wever ontvangen. Voorzitter meldt bericht van verhindering van mevrouw Weinberg 
en de heer Kieft.  
 
Aan de agenda wordt toegevoegd: lidmaatschap netwerk armoede. Bij agendapunt 5.  

 

2. Welkom de heer N. Hopman  

2.1 Voorzitter heet de heer Hopman van harte welkom als nieuw lid van de Adviesraad.  
De heer Hopman; werkzaam geweest in diverse regio’s en in diverse functies; 
waaronder de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie, o.m. als directeur 
personeel en organisatie. Daarnaast ook diverse bestuursfuncties zoals bestuurslid 
herstelzorg, Ismis en bestuurslid vakvereniging voor ervaringswerkers 
Een korte voorstelronde, naam en welk prestatieveld men vertegenwoordigt 
De heer Leenders: jeugd en chronisch zieken en gehandicapten.  
Mevrouw Schreurs: vertegenwoordigt de  seniorenraad. Volgt ook de ontwikkelingen 
op het gebied van de huishoudelijke zorg en de ontwikkelingen in de wijkteams en de 
mantelzorg. 
Mevrouw Nijskens: vertegenwoordigt de vrijwilligers en mantelzorg. Gewerkt bij 
Mezzo en actief geweest in de opvang van dak en thuislozen. Als vrijwilligster is zij circa 
30 jaar actief geweest, voornamelijk in de wijk Oost en nu gestart in haar eigen 
woonomgeving in Rosmalen met de opzet van een ontmoetingscentrum voor de wijk 
De heer Van den Hombergh: komt vanuit cliëntenraad Maasdonk en sinds de 
samenvoeging met ’s-Hertogenbosch in 2014 lid geworden van deze Adviesraad. Heeft 
altijd in het  onderwijs gewerkt en vertegenwoordigt in deze adviesraad vooral de 
ouderen woonachtig in de dorpen en dan met name Vinkel en Nuland. Veranderingen 
in de huishoudelijke zorg hebben zijn specifieke aandacht.  
De heer Jansen; vanuit religie en levensbeschouwing zitting in deze Adviesraad. Sinds 
het vertrek van de heer Wever gaat hij zich meer bezighouden met het 
aandachtsgebied armoede. 
De heer Gommers; vanuit Door en Voor in deze adviesraad en aandachtsgebied 
nazorg/verslavingszorg en reeds separaat met de heer Hopman een 
kennismakingsgesprek gehad.   
Voorzitter meldt dat de heer Kieft niet aanwezig is; hij is voorzitter van de wijkraad 
west (Schutskamp Kruiskamp) en volgt actief de ontwikkelingen in de wijkraden.  
Mevrouw Weinberg is ook verhinderd en zij heeft als aandachtsgebied jeugd.  
De heer Wever is al langere tijd niet aanwezig en was adviseur op het gebied van dak 
en thuislozen en bracht zijn ervaringen in toen hij nog als straatpastor actief was.  
Mevrouw Van ’t Westeinde verzorgt het secretariaat voor de Adviesraad, notuleert de 
vergaderingen  
Mevrouw Van der Lee is voorzitter en daarnaast zeer actief en betrokken bij allerlei 
ontwikkelingen in de regio, volgt de landelijke ontwikkelingen en onderhoudt de 
contacten binnen de Gemeente.  
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3. Notulen 23 september 2015   

3.1 Tekstueel en naar aanleiding van: 
- 2.3: volgend overleg met de wethouder met als onderwerp ondermeer psychiatrie  
- Blad 2: inkoopkaders/ bottum up werken bespreken met de heer Ter Steege  
- De brief aan B&W: planning eind september/begin oktober  2015 

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

 

3.2 Notulen voor de website  

 De genoemde  aanpassingen worden doorgevoerd; daarna gereed om geplaatst te 
worden op de nieuwe website.  
 

 

3.3 De afsprakenlijst wordt  conform de afspraken in de vergadering aangepast.  
Ad 06: Hostels: ontwikkelingen rondom eventuele komst 2e hostel volgen. Aanhouden. 
Ad 07: verwijderen 
Ad 16: versterken bestaande en initiëren nieuwe initiatieven: aanhouden 
Ad 17: functioneren Wmo loket: er is een afspraak gepland met de coördinator.  
Ad 21: dagactiviteiten en dagbesteding: korte toelichting i.v.m. indicering.  Afspraak: 
dit agenderen voor een volgende vergadering 
Ad 27: contact cliëntenraad/participatieraad: wordt in het najaar verder opgepakt 
Ad 28: Mantelzorg afgewerkt. Kan van lijst af. Volgt afspraak met ambtenaar. Wat 
hebben de interviews opgeleverd? 
Ad29: Familieraad: initiatief tot overleg afwachten  
Ad 30: aanhouden  
Ad 31: aanhouden  
Ad 32: dwarsverbanden binnen gemeente; bespreken met de heer Ter Steege  

 

   

4. Inkomende post/mails /mededelingen  

4.1 
 

- Korte terugkoppeling overleg over bezuinigingen met Wethouder Kagie: Aanwezig 
waren vertegenwoordigers van het gehandicaptenplatform, Seniorenraad, 
cliëntenraad en een aantal leden van de Adviesraad. Ieder meldt kort zijn/haar 
bevindingen. Gemeente staat voor bezuiniging van 10 miljoen euro waarbij de 
volgende punten naar voren kwamen: reorganisatie middenkader van 
zorginstellingen, effectiever en efficiënter samenwerken, wijkgerichte aanpak, 
gebied zuidoost wordt ‘proefgebied’. Helaas ontbrak de financiële onderbouwing.   

- Bijeenkomst Jeroen Bosch Jaar in 2016: uitnodiging volgt t.z.t.  
- Mantelzorg: bijeenkomst was uitgesteld; nieuwe afspraak maken 
- Bijeenkomst 12 oktober met de werkgroep uit de Commissie MO: een aantal leden 

van de Adviesraad gaan naar de bijeenkomst. Een overleg ter voorbereiding wordt 
gepland.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Wat speelt er allemaal   

5.1 De bijlage wordt doorgenomen, korte aanvullingen:   
- Lidmaatschap Netwerk Armoede: Besluit: lidmaatschap wordt geregeld vanuit de 

Adviesraad, de heer Jansen pakt dit op. Op de website komt een link naar het 
Netwerk en omgekeerd. 

- Overleg mantelzorg op 9/9 is afgezegd. Nieuwe afspraak plannen 
- Voorzitter heeft mevrouw Gorgels gebeld inzake inkoopkaders: de coöperatie van 

zzp-ers erbij is gekomen.  

 
BJ 

 
 

VS 
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6. Voorbereiding overleg met wethouder Kagie over de psychiatrie  

6.1 De volgende punten willen we inbrengen: persbericht over kennis gemeenten inzake 
psychiatrie inbrengen en informeren hoe het hier is; is er onderbouwing; wie heeft 
zicht op aantallen; inzet crisisdienst en effecten; wat is het beleid van de gemeente in 
deze (nazorg/begeleiding) en op het gebied van verwarde personen; toename 
‘draaideur’ verslaafden. Aandachtspunt: na een intake bij Herlaarhof is er een 
wachtlijst van maanden, ook in geval van crisis. De heer Roes zit er bij en bereidt 
vergadering mee voor. Tevens sluit een ambtenaar aan met aandachtsgebied jeugd 
psychiatrie. Punt van aandacht: drugsbeleid vervangen door verslavingsbeleid. Verder 
willen we ervaring van een huisarts met het wijkteam inbrengen en de verschuiving 
van 2e naar 1e lijn. De heer Gommers brengt een casus in inzake PGB. 
 

 

7. Website stand van zaken   

7.1 De website is nagenoeg gereed. Ieders eerste indruk is goed; een mooie en rustige site. 
De website kan naar verwachting in oktober online.  

 

   

8. Voorbereiding overleg met de Werkgroep uit de Commissie MO.   

8.1 De dames Nijskens, Van der Lee en de heer V.d. Hombergh bereiden dit voor.  

   

9. De heer Ter Steege – verbinding buitenwereld met het ambtenarenapparaat  

9.1  Voorzitter heet de heer Ter Steege van harte welkom. De volgende punten komen naar 
voren tijdens het overleg: 
- Korte terugkoppeling over de slag die gemaakt moet worden naar de praktijk; de 

transformatie. Hoe verbinden we de leefwereld van de burgers met de 
systeemwereld van organisaties en het ambtenarenapparaat? Eind oktober is 
daarover een volgende bijeenkomst. Mevrouw Paes wordt gevraagd te 
ondersteunen en deze bijeenkomst te leiden.  

- Gemeente benadrukt het belang van de Wmo adviesraad omdat zij de verhalen uit 
de praktijk kennen  

- De heer Ter Steege benadrukt het belang van gebiedsgericht werken; niet top-
down maar vanuit de burgers 

- Naast gevestigde partijen ook de groep zzp-ers meenemen een bod te kunnen 
doen. In kader ‘master circle’ is dat onbespreekbaar gebleken.  

- Er wordt een documentaire gemaakt waarin goede initiatieven in de stad in beeld 
gebracht worden (7 en 8 oktober en alleen voor genodigden). Helaas heeft 
wethouder Kagie afgezegd.  

- Gemeente heeft verbindingsofficieren nodig om initiatieven verder te helpen tot 
stand te komen (mede gelet op tegenwerkende zaken als drank- en horecawet). 
“Kamer van Doen” is in het leven geroepen om ‘doorbraken’ te regelen. Krijgt een 
eigen website met een vragenformulier om initiatieven verder te helpen. Middels 
vouchers anderen helpen is het idee. Initiatief wordt gedragen binnen Gemeente.  

- Koplopers buiten verbinden met koplopers binnen gemeentekantoor.  

 

 - Gemeente heeft een zgn. broedweekend voor jonge ondernemende mensen. Dhr  
Klink helpt daar jonge starters. Idee is startende ondernemers samen te brengen 
waar een van de plannen wint en verder uitgewerkt wordt 

- Voorzitter: hoe krijgen we het nieuwe denken in het huidige systeem? Voorzitter 
gaat informeren bij de betreffende managers die daarop moeten sturen. O.a. bij 
mevrouw Dimmendaal.  

 

 Tot slot: landelijk zie je dat de wijkteams doorgeefluiken worden en niet zorg verlenen 
zoals de bedoeling was; daarmee heb je dan een extra laag ingebouwd die alleen maar 
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extra geld kost. De deskundigheid van de medewerkers in het team blijft essentieel.  
Er komt een raadsinformatiebrief hierover. Tevens agenderen agenda commissie MO; 
er is een werkwijze afgesproken en hoe werkt dat in de praktijk.  
Voorzitter dankt de heer Ter Steege voor zijn komst en zijn openhartigheid.  

   

10. Rondvraag en sluiting  

10.1 Rondvraag 
Dhr Hopman: is uitgenodigd kennis te maken met de cliëntenraad van Novadic 
Kentron en Reiner van Arkel  
 
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

10.2 Voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur.  

 

 


