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Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 24 oktober 2018 

Aanwezig:  Dhr.Leenders (voorzitter), dhr. Gommers, dhr. v.d. Hombergh, mevr. Thijssen, mevr. 

Wijnen, mevr.  Möller, mevr. Nijskens, mevr. Hamel en mevr. van ‘t Westeinde 

(notulen) 

Afwezig met bericht:  Dhr. Hopman,  mevr. Melis  

 

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. Kennismaking mevr. Hamel, beoogd lid Wmo Adviesraad   

2. Er volgt kort een voorstelronde.   

   

2. Lopende zaken   

2.1 Nex2Next : de prijs die zij ontvangen hebben daarover zal dhr. Hopman de volgende 
vergadering meer vertellen.  

 

2.2 Bijeenkomst 10-10-2018 in Vught over dagbesteding;  
Twee leden zijn geweest. Geen bijzonderheden voor een terugkoppeling.  

 

2.3 Verordening Wmo 2019;  
Voorzitter en dhr Hopman hebben overleg met de contactambtenaar en verzocht om 
aanvullende opmerkingen te verwerken. Morgen hebben zij hierover vervolgoverleg.   

 

2.4 Adviesaanvraag verordening jeugd: de verordening heeft voorzitter doorgestuurd. Ieder 
akkoord dat dit opgepakt wordt door de leden die met jeugd bezig zijn. mevr. Melis en 
voorzitter pakken dit op. Afspraak hiermee aan de slag te gaan hebben zij reeds gepland.  

 

2.5 Verder zijn er geen mededelingen.   

   

3. Notulen juni 2018   

3.1 Tekstueel en n.a.v.:  
- Ad 2.9 MT gaat naar best practices,  zoals Veghel en Boxtel die op de lijst 

dementievriendelijk staan; daarnaast heeft MT een gesprek met dhr. Caris gehad, 
voorzitter Alzheimer vereniging ’s-Bosch e.o. en met mevr. van Oers inzake het project 
dementievriendelijk Den Bosch dat is gestart in DB zuid 

- Pagina 4; VN verdrag; hierop wordt een toelichting gevraagd. Voorzitter meldt dat het 
VN verdrag een verdrag is dat aangeeft hoe wereldwijd zorg voor mensen met een 
zichtbare lichamelijke beperking recht kunnen halen. Binnen Nederland moeten alle 
steden een plan maken. Binnen ’s-Hertogenbosch zitten het Gehandicapten platform en 
de Seniorenraad in de adviescommissie van de Gemeente en dhr Leenders als voorzitter 
van de Adviesraad. Hij zou dit graag versterkt zien vanuit onze Adviesraad.  

- Ad 2.12: Concept verordening moet zijn concept verordening wmo adviesraad  
- Ad 6.1 tekstuele aanpassing naam project moet zijn: ‘met elkaar Bosschenaar’ – dat is 

een netwerk om polarisatie tegen te gaan en bijvoorbeeld vooroordelen weg te nemen. 
Zij komen 2x per jaar bijeen vaak met een lezing  
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3.3 Activiteitenlijst; de actiepuntenlijst wordt doorgenomen  

4. Boschwijzer   

4.1 Mevr. Melis heeft vanuit de Adviesraad de rol van dhr Kieft overgenomen inzake 
Boschwijzer 
Besluit: volgende keer agenderen Boschwijzer om er uitgebreid bij stil te staan  

 

   

5. Voorbereiden agenda wethouder  

5.1 Binnenkort staat het eerste (kennismakings)overleg met Wethouder Van Olden gepland. 
Naast kennismaken voegen we aan de agenda toe: verwachtingen naar de Adviesraad en de 
vergaderfrequentie, ook informeren wie de agenda opstelt en wie de rol van voorzitter op 
zich neemt. Ook willen we duidelijk krijgen of het alleen uitwisseling van informatie wordt of 
meer op inhoud.  

 

   

6. Afspraken en Wat verder ter tafel komt  

6.1 mevr. Nijskens uit haar zorg over de wachtlijsten / personeelstekorten GGZ   

   

7. Rondvraag en sluiting  

7.1 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.   

   

7.3 Voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur en dankt ieder voor zijn/haar inbreng.   

 


