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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 19 juli 2017 

Aanwezig:  De heren Leenders (voorzitter), Gommers,  Kieft, V.d. Hombergh en de dames 

Thijssen,  Melis, Nijskens en Van ’t Westeinde (notulen) 

Afwezig met bericht:  mevrouw Wijnen en de heer Hopman 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 
 

Voorzitter opent de vergadering , heet ieder welkom en meldt het bericht van 
verhindering.  

 

   

2. Verslag  d.d. 21 juni 2017  

2.1 
 

Tekstueel en naar aanleiding van: 
- Waar is meer informatie over PPJ te vinden? Niet op internet.  
- Het verslag wordt vastgesteld met dank 
 

 

3. Informatie over de voortgang BoschWijzer   

3.1 Mevrouw v.d. Wijden zet kort de stand van zaken m.b.t. het project BoschWijzer uiteen. 
Er zijn meerdere deelprojecten, waaronder: bemensing / huisvesting / website / 
telefonie / naamgeving en communicatie / organisatievorm  / samenwerkingsafspraken 
/ privacy  / informatiebeveiliging,  monitoring en registratie  / ICT 
 
De volgende punten komen tijdens het overleg naar voren: 
- Stuurgroep BoschWijzer: MEE, Juvas, Divers en de GGD,  Gemeente   
- Het project kent een vertraging van 2 maanden, dit heeft gevolgen voor o.a. de 

bouwkosten.  Planning compleet operationeel: februari 2018 
- Er komen 6 locaties BoschWijzer in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
- Belangenorganisaties en inwoners zijn gevraagd mee te kijken naar de website 

BoschWijzer. Dit heeft goede tips opgeleverd bijvoorbeeld qua opmaak en indeling 
van de site.  

- Communicatieplan wordt nog verder uitgewerkt (daarin zit ook bekendmaking aan 
de burger/naamgeving) 

- Advies van de Wmo Adviesraad om goed na te denken over de juiste 
organisatievorm; bijvoorbeeld een coöperatie, zodat afspraken met partijen 
vastgelegd worden en ook bindend zijn. Daarbij aandacht voor een goed 
registratiesysteem en een goed privacy protocol en te starten na een gedegen 
testfase 

- Bemensing en financiën zijn belangrijke aandachtspunten en daarnaast een goede 
sturing op de planning, financiën en organisatie.  

- De Wmo Adviesraad wordt gevraagd het traject kritisch te blijven volgen  
- Gemeente start met een digitale nieuwsbrief BoschWijzer waarvoor men zich kan 

aanmelden.  
 

 

4. Bespreking subsidie inkoop informele omgeving en basisondersteuning  

4.1 -        “Visie” en “stip op de horizon” wordt gemist  
- Ontwikkelingen informele zorg / je kunt niet alles naar buren of mantelzorger 

schuiven.  
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5. Lopende zaken  

5.1 - Info bij Gemeente hoe het ongevraagd advies dementievriendelijke gemeente valt  
- Buitengewone buren: doel te kijken hoe je de groep die buiten het reguliere valt 

weer in de wijk krijgt. Kan zijn voor mensen in de wijk maar ook breder getrokken 
worden naar instellingen of een AZC. Gemeente start een project. 

- Symposium HIN (Hulp In Natura) / PGB (Persoons Gebonden Budget): twee leden  
zijn naar de voorlichtingsbijeenkomst geweest. Zorgpunten worden 
teruggekoppeld tijdens het overleg met de wethouder 

- Armoedetour: Humanitas is er voor alle lagen in de bevolking en alle leeftijden. 
Ook heeft Humanitas een programma “een maatje aan huis”. Humanitas heeft 
circa 150 cliënten. In de wijk zijn meerdere acties in gang gezet zoals armoede 
ambassadeurs en mensen die buren helpen. Ook is er gestart met een 
doorgeefwinkel. En in West is het schoolontbijt gestart.  

 

 

6. Rondvraag   

6.1 - V.d Hombergh: St. Jozefoord start met een plan om ouderen voor de hele gemeente 
‘s-Hertogenbosch bijeen te brengen en eenzaamheid te bestrijden. Er komen ook 40 
nieuwe zorgappartementen op het terrein, 32 oude app. worden afgebroken  

- Leden dank de heer Leenders voor zijn inzet gedurende het eerste halfjaar als 
voorzitter van de Adviesraad ! Complimenten voor alles wat hij heeft opgepakt en in 
gang heeft gezet.  

Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

6.2 Voorzitter sluit de vergadering om 16.40 uur en dankt ieder voor zijn/haar inbreng.   

 


