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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 17 mei 2017 

Aanwezig:  De heren Leenders (voorzitter), Gommers,  Kieft, Hopman en Van den Hombergh en 

de dames Nijskens, Melis en van ’t Westeinde (notulen) 

Gast: Mevrouw A. Meijer (gemeente ’s-Hertogenbosch) 

Afwezig met bericht:  Dames Thijssen en Wijnen 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 
 

Voorzitter opent de vergadering, heet ieder welkom en meldt de berichten van 
verhindering. Om 14.30 uur verwachten we mevrouw Meijer.  

 

   

2. Verslag d.d. 19 april 2017  

2.1 
 

Tekstueel en naar aanleiding van: 
- Blad 1) Xpant – voor jeugd tot 23 jaar, ondersteuning bij werk etc. – organiseert  

binnenkort een bijeenkomst over PGB 
Het verslag wordt vastgesteld met verwerking van bovenstaande punten.  

 

3. Activiteitenlijst   

3.1 
 

Aanvullingen/opmerkingen n.a.v. de activiteitenlijst: 
- Ad 6) Ontwikkelingen 2e hostel: vanuit de Adviesraad overleg geweest met de 

coördinator mevrouw M. Bouwman. Er is akkoord voor het 2e hostel in DB zuid. 
Verwachting dat het hostel in 2019 open gaat. Ook de populatie van het (huidige) 
hostel is besproken. Wethouder heeft ingezet op doorstroom terwijl het ook een 
blijvende thuissituatie moet kunnen bieden daar waar niet anders mogelijk is. Het 
hostel heeft tevens een gesloten afdeling.  
N.a.v. dit punt: mevrouw v.d. Kruis verlaat Reinier van Arkel als bestuurslid. Zij 
wordt directeur in de gehandicaptenzorg in West Brabant. Besluit: punt 6 kan van 
de lijst 

- Ad 7) Dak en thuislozen: dit punt verwijderen  
- Ad 16) Versterken maatschappelijke initiatieven: aanhouden.  
- Ad 34) Kwartaalrapportage vertrouwenspersoon: voorzitter informeert bij de heer 

van Gemert of, en zo ja hoe, dit gestroomlijnd wordt.   
- Ad 37) Ieder wordt verzocht actuele berichten in PDF door te sturen naar het 

secretariaat voor het plaatsen op de website.  
- Ad 42) Dementerenden in de thuissituatie: presentatie is geweest. Kan van de lijst 
- Ad 43) Studiedag 7 juni: is in voorbereiding 
- Ad 44) Jeugd breder in beeld brengen: oppakken 2e helft 2017.  
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5. Kanteling Beschermd wonen. Gast vanuit Gemeente, mevrouw A. Meijer   

5.1 Mevrouw Meijer is sinds een jaar werkzaam op het gebied van beschermd wonen voor 
de regio Meierij. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor beschermd wonen. 
Gemeenten laten zich informeren door de Cie. Dallenberg.  
Uitgangspunt is: `gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig´ waar het gaat om 
inzetten van zorg die nodig is.  
In het kader van zelfstandig wonen wordt kort gesproken over zgn. `Hat´ woningen waar 
meerdere mensen in 1 huis wonen met oa een gezamenlijke stroommeter. Dergelijke 
woonvormen krijg je niet geheel zelfstandig. Reinier van Arkel betaalt de 
stroomrekeningen zolang het niet gescheiden gemeten kan worden. Andere kant van 

 



2 

 

het verhaal is dat ervaring leert dat veel mensen het ook fijn vinden om mensen, 
bekenden, om zich heen te hebben.  
 

- Hoeveel mensen maken gebruik van beschermd wonen?  
Het gaat om circa 280 mensen in de regio die gebruik maken van beschermd wonen. 
Doel is dit aantal af te bouwen. 

- Is er voldoende woonruimte?  
Nee. Er zijn onvoldoende woningen beschikbaar dus er is sprake van wachtlijsten. Er 
wordt tevens gebruik gemaakt van leegstand waar tijdelijke woningen in gerealiseerd 
worden. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden voor begeleiding thuis. 

- Hoe is de acceptatie in de wijk? 
Zelfde als bijvoorbeeld bij plaatsen van statushouders, het vraagt maatwerk. We hebben 
wel te maken met de inclusieve samenleving. Dus ieder moet mee doen. 

- Zijn de wijkraden geïnformeerd? 
Belangrijk punt van aandacht: mensen willen vaak wel helpen maar weten niet goed wat 
ze mogen doen. Belangrijk punt van aandacht buurtbewoners te informeren   
 
Tot slot wordt opgemerkt dat er steeds meer verwarde mensen op straat lopen dan 
voorheen. Belangrijk dit signaal vast te houden en te bespreken met wethouder!  
 
Mevrouw Meijer sluit af met het verzoek om ter zake doende verhalen uit de praktijk 
aan haar te melden.  
 

6. Mededelingen en ingekomen post   

6.1 - Digitale nieuwsbrieven: afspraak dat ieder zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven die 
men wel/niet wil ontvangen 

- Gesprek met mevr Riddering; reactie op het advies is nog niet in het College 
geweest. Reactie volgt dus nog. We agenderen dit voor het overleg met de 
wethouder  

- Reactie op ongevraagd advies vanuit gemeente: agenderen voor het overleg met 
wethouder. Zodra de schriftelijke reactie binnen is stuurt voorzitter het door. 

- BoschWijzer is uitgesteld. Afspraak met mevrouw van Bokhoven staat binnenkort 
gepland. Er is ook overleg gepland in het kader van de naamswijziging  

- St. Jozefoord organiseert dementieavonden voor patiënten en mantelzorgers. 
Aangezien zij liever onder elkaar willen zijn worden er nu 2x per jaar aparte 
bijeenkomsten voor toehoorders georganiseerd.  

 

ieder 

6. Rondvraag  

6.1 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.   

   

6.2 Voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur en dankt ieder voor zijn/haar inbreng.   

 


