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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 11 januari 2017 

Aanwezig:  De heren Leenders (voorzitter), Gommers,  van den Hombergh, Kieft en de dames  

Nijskens, Thijssen, Wijnen en van ’t Westeinde (notulen) 

Afwezig: de heer Hopman 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 

Voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom en meldt het bericht van 
verhindering. Speciaal woord van welkom voor mevrouw Wijnen vanwege haar eerste 
aanwezigheid in dit overleg. Er volgt kort een voorstelronde met de aandachtsgebieden.  
 
Mevrouw Wijnen heeft voorafgaand aan dit overleg een gesprek gehad met voorzitter 
en de heer Hopman. Mevrouw Wijnen loopt voor een periode van 6 maanden mee en 
besluit vervolgens of zij definitief aansluit. Wieke werkt als zzp-er en is mantelzorger. Ze 
schetst kort haar werkervaring bij het meldpunt discriminatie en vluchtelingenwerk. 
Aangezien de Adviesraad ook de niet westerse Nederlanders er meer bij wil betrekken is 
het fijn dat zij hierin haar netwerk heeft. O.a. noemt zij het project de Koperen Nikkel. 
Voorzitter is blij met de voorlopige toezegging en meldt dat nog gezocht moet worden 
naar een goede vertegenwoordiging vanuit jeugd. 

 

   

2. Verslag  d.d. 21 december 2016  

2.1 
 

Tekstueel en naar aanleiding van: 
Blad 2: groot overleg met wethouder: nog geen datum vernomen. Voorzitter informeert 
naar stand van zaken bij het bestuurssecretariaat  
Blad 2, 5e streepje: wijkraad moet zijn burgerinitiatief bij Bomans 
Blad 3: financiële paragraaf volgt  
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van genoemde wijzigingen.  
 

 
 
 

FL 

3. Activiteitenlijst   

3.1 
 

Aanvullingen/opmerkingen n.a.v. de activiteitenlijst: 
- Ontwikkelingen 2e hostel: besluit is genomen dat er een tweede hostel komt waarbij 

het vooral belangrijk is wát er gaat komen; zou eindstation worden waar mensen 
kunnen blijven indien dat nodig is. Wethouder heeft echter aangegeven dat dit 
volgens hem niet de bedoeling is en doelstelling uitstroom blijft. Besluit: voorzitter 
plant dit voorjaar een afspraak bij het hostel om de ontwikkelingen te horen.  

- Dak en thuislozen: aandachtspunt voor de heren Hopman en Leenders  
- Versterken maatschappelijke initiatieven: aandachtspunt voor eenieder om, daar 

waar ontwikkelingen in beweging komen, dit te melden binnen de Adviesraad. 
Hierover tevens contact zoeken met de ambtenaar die vanuit gemeente bezig is met 
het in kaart brengen van alle maatschappelijke initiatieven.  

- Bijeenkomst 1 februari: mevrouw Thijssen gaat hier naar toe 
- Kwartaalrapportage vertrouwenspersoon: voorzitter gaat na wat de stand van 

zaken is  
- Ieder wordt verzocht actuele berichten in PDF door te sturen naar het secretariaat 

t.b.v. de website 
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5. Lopende zaken   

5.1 Terugblik afscheid voorzitter: het was een mooi en zeer verdiend afscheid van onze  
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5.2 
 
5.3 
 
5.4 
 
5.5 
 

voorzitter mevr Van der Lee voor haar jarenlange goede en harde werk als voorzitter 
Terugblik afscheid mevrouw Weinberg en de heer Janssen op 13 januari; het was een 
mooi en passend afscheid waarbij stil gestaan is bij hun inbreng in de Adviesraad   
Het artikel Lindenlust “buitengewone buren” is ingebracht. Dit artikel is via Google terug 
te vinden. Het artikel gaat over 18- en 18+ regeling.   
Contact Heer van Grieken: besluit ligt vast dat de Adviesraad niet zal integreren met de 
participatieraad.  
Ook voor 2017 worden weer data gepland voor overleg met Wethouder Kagie  

6. Mededelingen vanuit de leden  

6.1 
 
 
 
 
 
6.2 
 

Heer Van den Hombergh: de heer Wim Jansen is benoemd als nieuwe voorzitter van de 
Seniorenraad. Mevrouw Paanakker blijft aan als vice-voorzitter. Een van de 
agendapunten is onderzoek naar de meerwaarde van een Seniorenraad t.o.v. 
initiatieven binnen de wijkraden; dichtbij de burgers uit de verschillende wijken. Waarbij 
opgemerkt wordt dat burgers uit de dorpen vaak andere vragen/behoeften (kunnen) 
hebben dan bewoners van de binnenstad ’s-Hertogenbosch.  
Mevrouw Thijsen: volgende keer inbreng “Starters for community” 
 

 
 
 

 
 

7 Eerste opzet ‘onderzoek’ ouderen met dementie  

7.1 Korte terugkoppeling door de dames Nijskens en Thijsen. In hun onderzoek worden 
mensen met dementie woonachtig in een instelling niet meegnomen omdat zij vallen 
onder de wet langdurige zorg en niet onder de Wmo. Het betreft dus de groep die thuis 
woont waarbij de diagnose dementie is gesteld. Daaronder vallen ook de jongeren met 
dementie. Het betreft dus de vraag: Diagnose dementie en dan?  
De dames Nijksens, Thijsen en heer v.d. Hombergh pakken dit verder op.  

 

8. Bespreking werkplan 2017   

8.1 Ieder heeft de bijlage gelezen waarin de onderwerpen voor 2017 zijn uitgewerkt. 
Verdelen onderwerpen onder de leden wordt nader vastgesteld.  

 

   

9. Ingekomen post   

9.1 - uitnodiging bijeenkomst Starters for community op 9 februari in de Biechten vanuit 
Xpant: mevrouw Thijssen gaat daar naar toe. Terugkoppeling volgt.  

 

   

10. Rondvraag  

10.1 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.   

10.2 Voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur en dankt ieder voor zijn/haar inbreng.   

 


