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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 27 september 2017 

Aanwezig:  De heren Leenders (voorzitter), Gommers en de dames Thijssen, Melis, Nijskens en 

van ’t Westeinde (notulen) 

Afwezig met bericht: mevrouw Wijnen en de heren Kieft, v.d. Hombergh en Hopman 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 
 

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

 

1.2 Toevoegen aan de agenda: de stijl. Dit wordt na punt 4 toegevoegd.   

   

2. Verslag en activiteitenlijst   

2.1 
 

Verslag  d.d. 19 juli 2017 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
- Ad blad 3, 8.1: mevrouw Wolf vervangen door het Lectoraat HAN 

 

2.2 Activiteitenlijst   

 
 

Aanvullingen n.a.v. de activiteitenlijst: 
- Ad 43) vervolg Studiedag 7 juni: agenderen volgende vergadering in (voorzitter) 
- Toevoegen: datumprikker uitzetten voor een vervolg op de studiedag (SW) 
De aangepaste activiteitenlijst wordt aan het verslag toegevoegd.  
 

 
 

3. Ingekomen / uitgegane stukken   

3.1 Er zijn geen aanvullende opmerkingen n.a.v. de volgende ingekomen stukken: 
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en verordening ’s-Hertogenbosch 

2017 
- Nota, Advies en Antwoord Gemeente inzake Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij 

2018-2021 

 

   

4. Lopende zaken  

4.1 
 

- Stand van zaken vrijwilligersvergoeding: conform toezegging door de heer Van 
Gemert wordt de vergoeding nu op korte termijn overgemaakt 

- Stand van zaken ongevraagd advies dementie: dit dient nog vervolg te krijgen 
binnen de Gemeente. We volgen de ontwikkelingen.   

- Stand van zaken PPJ: er is nog steeds sprake van een spanningsveld en de vraag of 
de Poort wel/niet binnen het PPJ blijft.  

- Gesprek met de heer Jochems: voorzitter en dhr Kieft hebben met dhr Jochems 
gesproken; hij heeft een coördinerende rol inkoop sociaal domein maatschappelijke 
ondersteuning 

 
 
 

5. Rondvraag  

5.1 - Mevrouw Thijssen: met het Lectoraat HAN wordt gekeken om Nex2Next in waarde 
(value based) uit te drukken  
- voorzitter: er komt een adviesaanvraag die voor 1 oktober om een reactie vraagt. 
Voorzitter stuurt de stukken z.s.m. door zodra hij de adviesaanvraag binnen heeft 
 
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

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

 


