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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 16 december 2015 

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

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

 Hopman  

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 Voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom.  
 

 

2. Website www.adviesraadwmo-denbosch.nl  

2.1 Er volgt een korte introductie en toelichting op de nieuwe website van de Adviesraad 
Wmo en Jeugdhulp. De inhoud wordt besproken en er worden een aantal voorstellen 
gedaan tot aanpassing en uitbreiding van de links die er nu op staan. Dit wordt 
uitgewerkt.  
Nadat e.e.a. gereed is en het werkplan 2016 door de Adviesraad is vastgesteld, wordt 
gewerkt aan de bekendmaking van de nieuwe website van de Adviesraad. O.a. wordt 
gedacht aan publicatie op de gemeente pagina’s in de Bossche Omroep en via een link 
op de site van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.  
 

IN, SW 

3. Notulen d.d. 21-10-2015   

3.1 Tekstueel en naar aanleiding van: 
- Tekst nalopen op consequent gebruik van ‘sociale wijkteams’ i.p.v. ‘wijkteams’ 
- Gemeentelijke bezuiniging op informatieverstrekking via de Bossche Omroep is 

teruggedraaid. De Adviesraad is blij met dit besluit.  
- Verslag gesprek bij 3O wordt kort toegelicht 
- De heer Leenders belt eind januari met de ‘kartrekker’ van Cello inzake 

dagbesteding. Mevrouw van Oers is wegens ziekte beperkt bereikbaar.  
- Ad 5.1: tekstuele aanpassing: De Wijkraad oost is gestopt; Oosterplas Doet 

functioneert gewoon.  
- Mevrouw Heeres komt naar de studiedag in maart i.p.v. de vergadering in februari 
- Ad 6.1: notulen psychiatrie met wethouder Kagie: opnieuw agenderen vanwege 

toezeggingen die door wethouder gedaan zijn 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GvdL 
 

 

   

4. Inkomende post/mails /mededelingen  

4.1 
 

- Notulen 18 november 2015: Er zijn geen notulen gemaakt; de opmerkingen zijn 
verwerkt in het advies.  

- Voorzitter informeert welke onderwerpen in het Werkplan 2016 opgenomen 
moeten worden: 
- Jeugdzorg (geheel) in mei 
- Huishoudelijke hulp en de nieuwe functie (meedenken en standpunt innemen) 
- Herstel / nazorg 
- GGZ cliënt (i.r.t. bezuinigingen/factteams); na opname de begeleiding 
- Dagbesteding / dagactiviteiten 
- Transformatie  
- Inkoopbeleid 2017 

- Daarna ook op website het werkplan opnemen 

 

http://www.adviesraadwmo-denbosch.nl/
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5. Vergaderplanning 2016  

5.1 De data op de bijlage worden vastgesteld. Daaraan wordt toegevoegd het plannen van 
een dag in het Stadskantoor waar alle betrokken ambtenaren uitgenodigd worden 

 

   

6. Terugblik overleg met wethouder Kagie op 4 december  

6.1 - complimenten voor voorzitter over hoe zij de vergadering instak en leidde 
- convenant is voorbeeld van ‘het uit het systeem stappen’ 
- wens om meer zicht op PGB’s te krijgen – dit wordt in 2016 geagendeerd 
- vanuit de Adviesraad wordt een voorstel ingediend plannen data in 2016 met de 
wethouder  

 

7. Lopende zaken  

7.1 AWBZ: korte terugkoppeling door de heer Leenders en de dames Weinberg en Van der 
Lee die bij dit overleg aanwezig waren. Als Adviesraad blijven we het goed volgen; 
zaken die in 2016 niet goed lopen pakken we als actiepunten op richting gemeente.  
 

 

7.2 Bureau 3O: terugkoppeling n.a.v. het verslag van de bijeenkomst door mevrouw 
Weinberg en de heer Leenders  van hun bezoek aan 3O.  
- 3O was de 25e kleine organisatie die mee mocht doen met de aanbesteding 
- 3O is gecontracteerd 
- 3O richt zich op 18- en 18+; vooral enkelvoudig complex (autisme) 

 

7.3 12 oktober: Beschermd wonen: uitgesteld naar maart 2016  

7.4 9 december: korte terugkoppeling van het overleg met mevrouw v.d. Hoogen door 
mevrouw Van der Lee en de heer Leenders: aandachtsgebied participatie jeugd  

 

   

8. Rondvraag en sluiting  

8.1 Voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur.  

   

 

 


