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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 19 september 2018 

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

Melis, Thijssen, Wijnen en Van ‘t Westeinde (notulen) 

Afwezig met bericht:  De dames Möller en Nijskens 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 
 

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

 

1.2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

   

2. Lopende zaken   

2.1 
 

Werkzaamheden voorzitter;  
De motie heeft de Adviesraad weer vol op de kaart gezet en dat is heel positief.  

 

2.2 Website;  
De website is tijdelijk uit de lucht geweest. Het probleem is inmiddels opgelost. Voornemen 
is om per begin 2019 een nieuwe, meer gebruiksvriendelijk en up-to-date website te hebben.  

 

2.3 Overleg nieuwe wethouder van start;  
Nu het nieuwe College van start is wordt periodiek een overleg met de wethouder gepland.  

 

2.6 Uitnodiging bijeenkomst op 10-10-2018 om 19.30 uur in Vught over dagbesteding;  
Mevr. Thijssen en dhr. V.d. Hombergh gaan naar deze bijeenkomst.  

 

2.7 Krantenartikelen Brabants Dagblad m.b.t. de wmo; 
Besluit: mevr. Wijnen stuurt interessante artikelen in het BD digitaal naar de leden door. Op 
de toekomstige website worden interessante artikelen voor de burgers geplaatst.  
 

 

2.8 Ontwikkelingen Seniorenraad;  
Dhr. V.d. Hombergh meldt dat de voorzitter van de Seniorenraad zijn functie heeft 
neergelegd.  

 

   

2.9 Evaluatie van de wijkteams / best practises  
Mevr. Thijssen gaat op zoek naar best practises i.v.m. dementievriendelijke gemeentes. Zij 
wil hierover het gesprek aangaan met de gemeente ’s-Hertogenbosch en met de voorzitter 
van de Alzheimervereniging regio Meierij. Het onderzoek moet uitwijzen waar DB staat in 
dementievriendelijkheid t.o.v. bijvoorbeeld omliggende gemeenten.  
 

 

2.10 Fusie Juvans en Divers: de fusie gaat er per 1-1-2019 definitief komen   

2.11 Boschwijzer: 
Als Adviesraad kunnen we signaleren; deze rol nemen we ook en koppelen zaken terug 
tijdens het reguliere overleg over de Boschwijzer.  

 

2.12 Verordening Wmo 2019;  
Voorzitter stuurt de betreffende info naar alle leden door. De voorbereidende gesprekken 
zijn door de heren Hopman en de voorzitter met de gemeente gevoerd. 

 
FL 

2.13 Verder zijn er geen mededelingen.   

   

3. Notulen juni 2018   
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3.1 Tekstueel en n.a.v.:  
- inventariseren burgerinitiatieven: mevr. Wijnen meldt dat binnen de Gemeente een 

overzicht moet zijn van alle initiatieven. Mogelijk dat de ambtenaar betrokken bij MIF 
gelden dit overzicht heeft. Voorzitter informeert dit bij de contactambtenaar.   

- Eind blad 2; een t toevoegen 
- Themasessie: bijeenkomst is afgemeld omdat het te dicht op de vakantie was 

 
 

FL 

   

3.3 Activiteitenlijst. De lijst wordt kort doorgenomen.   

   

4. Inkomende en uitgaande stukken   

4.1 Concept verordening wordt doorgenomen:  

 - Voorzitter en de heer Hopman hebben een eerste opzet met de contactambtenaar 
besproken. De versie die is doorgestuurd is echter niet conform de laatste afspraken. 
Voorzitter neemt hierover contact op.  

 
FL 

   

5. Begroting en werkplan 2019  

5.1 Voorzitter en mevr. Melis bereiden een concept begroting en werkplan voor 2019 voor.  FL, 
IM 

   

6. Afspraken en Wat verder ter tafel komt  

6.1 - Voorzitter informeert wie de rol van dhr. Kieft over wil nemen v.w.b. regulier overleg 
Boschwijzer. Mevr. Melis wil deze rol overnemen.    

- Project doe mee Bosschenaar: dhr. Hopman is hierbij betrokken vanuit Nex2Next en de 
vraag is of ook iemand vanuit de Adviesraad wil aansluiten. Vanuit de gemeente is de 
ambtenaar veiligheid betrokken en veel organisaties doen mee. Het gaat om de 
inclusieve samenleving. Meer info wordt doorgestuurd.  

 
 

NH 
 
 

 

   

7. Rondvraag en sluiting  

7.1 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.   

   

7.2 Voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur en dankt ieder voor zijn/haar inbreng.   

 


