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Notulen Adviesraad WMO en Jeugdhulp d.d. 17 april 2019 

Aanwezig:  De heren Gommers, van den Hombergh, Leenders (voorzitter) 
De dames Hamel, Melis, Nijskens, Thijssen, Wijnen en Bakker (verslag) 

Afwezig:  De heer Hopman, mevrouw Möller 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

Punt 5 van de agenda: de gemeente wil het verslag nog niet openbaar brengen. In het overleg met 

Van Olden zal dit besproken worden. 

 

2. Verslag d.d. 20 maart 2019          

 

Activiteitenlijst 

Het onderwerp wachtlijsten zal 18 april met wethouder Van Olden besproken worden. 

KOO: de doorverwijzing is niet altijd juist, is afhankelijk van wie je aan de telefoon krijgt.  

Hugo ter Steege wil uitleg komen geven over de implementatie van de verplichte wet GGZ. Hij zal 

uitgenodigd worden voor de vergadering van mei. Mogelijk vindt er al een overleg plaats voor de 

vergadering van mei, degenen die daar dan bij willen zijn: de heren Leenders, Gommers en de 

dames Hamel, Nijskens en Möller. 

 

59: Overzicht burgerinitiatieven: Mevrouw Wijnen wil een lijst opstellen van de initiatieven die bij 

de leden van de Adviesraad bekend zijn.  

65:  Ongevraagd advies armoede: een financiële pot/reserve aanleggen van waaruit in schrijnende 

gevallen/bij procedurele fouten burgers geholpen kunnen worden in plaats van dat burgers 

maandenlang moeten wachten totdat iets opgelost wordt. Naderhand is er dan tijd en ruimte 

om te onderzoeken wat en waar het fout is gegaan en bij wie de verantwoordelijkheid ligt. 

 Gevraagd wordt of dat niet de functie is van de Bossche Bond en wie daar dan een beroep op 

kan doen. 

 De vraag is of de Adviesraad een ongevraagd advies moet geven voor niet werkende zaken 

die zich steeds weer herhalen. 

 Marcel Wijnen van Loods wil een afspraak over het armoedebeleid. 

Op 7 mei is er een wijktour armoede waarvoor de heer Gommers zich heeft opgegeven. Hij 

zal de volgende vergadering verslag hierover doen. 

68: Er dient voor 6 mei een advies gegeven te worden. 

76: Dementievriendelijke gemeente: de social trial komt achter de voordeur. Mevrouw Thijssen 

neemt contact op met mevrouw The om te horen wat de stand van zaken is. 

 Het ongevraagd advies Dementie staat nog niet op de website: mevrouw Thijssen stuurt dat 

door aan mevrouw Bakker. 

80: Doel van flyers is meer naamsbekendheid, zodat de burgers de Adviesraad beter kunnen 

vinden voor het melden van misstanden. 

Een stagiaire hiervoor inzetten vraagt wel extra tijdsinvestering, hiertoe wordt vooralsnog nog 

niet besloten. 

85: Aandachtspunten voor de raadsinformatiebrief zijn opgesteld: de heer Leenders schrijft een 

advies. 

Mevrouw Thijsen scant de presentatie van mevrouw Dimmendaal in en stuurt hem naar de 

heer van den Hombergh en de dames Melis en Bakker. 

 

3. Mededelingen en lopende trajecten 

 

Terugblik bezoek aan Werkcarrousel, Loods, Brugwachtershuisje De Camping en eten bij 

Wereldkeuken Boschveld. 

Besluit om vaker een werkbezoek te doen om ons als Adviesraad te laten zien, waarbij het niet 

persé nodig is dat iedereen erbij aanwezig is. Daarnaast is het leuk om aan het eind van het jaar 

iets gezamenlijks te organiseren.  

Idee voor volgende keer: Bezoek aan Farent: KOO. 
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Brief Seniorenraad 

De Adviesraad bepaalt wie er uitgenodigd wordt om zitting te nemen in de raad, dit is niet gekoppeld 

aan een specifieke groepering. In mei zal de Adviesraad een profiel opstellen voor een nieuw lid voor 

de plek van de heer Van den Hombergh. Aan de hand van aanmeldingen/actief zoeken zal een nieuw 

lid geselecteerd worden, mede afhankelijk van de aandachtspunten die wij noodzakelijk achten. 

Mogelijke aandachtspunten voor een nieuw lid: voortgezet speciaal onderwijs. 

 

Mevrouw Nijskens geeft aan dat de secretaris van de Seniorenraad ons complimenteert met het 

ongevraagde advies inzake dementie. 

 

Overleg wethouden Van Olden 

Het doel van het overleg is met elkaar in gesprek te zijn over de visie.  

Belangrijk onderwerp: de wachtlijsten. 

 

Huiskamerprojecten: wat gebeurt er als Van Neijnsel zich daaruit terugtrekt: waar gaan de 

buurtbewoners en vrijwilligers dan heen? Neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid hierin en wat 

is haar visie op huiskamerprojecten? 

Er zijn binnen de gemeente heel veel verschillende trajecten. Onduidelijk is de visie, beleid, regie en 

borging van de uitvoering. Vaak worden burgers ook niet meegenomen in deze beslissingen. 

 

Kwartaalbericht 

Wat is het doel van het kwartaalbericht en wie is de doelgroep? 

 

 

 

 

 

 

 

 


