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Notulen Adviesraad WMO en Jeugdhulp d.d. 15 mei 2019 

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

Afwezig:  De dames Hamel en Melis  
 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Informatie en gesprek met de heer Ter Steege betreffende implementatie van de nieuwe wet 

Verplichte GGZ 

 

De nieuwe Wet Verplichte GGZ wordt in 2020 ingevoerd. 

De wet beoogt de nadruk te leggen op iemand te helpen in plaats van op te sluiten. 

Mevrouw Thijssen is benieuwd naar het stroomdiagram en het verkennend onderzoek door de 

gemeente. 

Hoe worden de twee wetten: Zorg en Dwang en de WVGGZ met elkaar verenigd? 

 

Formeel moet in de nieuwe wet degene waar het om gaat gehoord worden door de burgermeester. 

De wet biedt de mogelijkheid dit mandaat aan een andere partij te geven. 

Bij aanmelding zal er selectie plaats moeten vinden of het een melding is op grond van de 

WVGGZ. 

 

Mevrouw Möller geeft aan dat het belangrijk is dat men ook medisch onderlegd is. 

Verwardheid is niet per definitie GGZ problematiek, oorzaken van verwardheid zijn ook een 

ontregelde diabetus, een verward rakende oudere, iemand met een blaasontsteking. 

Zowel Farent als het CvTB hebben geen medewerkers die medisch onderlegd zijn. 

De heer Ter Steege zal dit meenemen in het traject. 

 

In deze wet gaat het juist om het níet opnemen van mensen. Het gaat om gedwongen zorg te 

leveren in de thuissituatie. Echter, er is nog niet bekend hoe dit praktisch ingeregeld moet worden: 

iemand thuis fixeren, gedwongen medicatie geven… 

 

Wordt er straks een splitsing gemaakt onder welke wet je valt? 

De heer Ter Steege geeft aan dat de WVGGZ ook van toepassing kan zijn in de thuissituatie. 

Alleen in uiterste instantie wordt een zorgmachtiging/crisismaatregel ingezet. 

De gemeente kan in de nieuwe situatie ook een zorgmachtiging voorbereiden, de gemeente moet 

dan binnen 14 dagen het onderzoek afgerond hebben. 

Bij een crisis kun je in afwachting van de crisismaatregel alvast starten met verplichte zorg. 

Het nadeel is dat je pas doorpakmogelijkheden krijgt als er een crisis is, maar er is dan al zoveel 

gebeurt dat het terugkomen in de wijk voor diegene lastig wordt. De Adviesraad had gehoopt dat 

dat met deze wet opgelost zou worden. 

 

De gemeente zoekt, gezien de beperkte middelen, de samenwerking in de regio op. 

Er komt een handreiking van wat er regionaal afgesproken is en wat je als gemeente zelf kunt 

regelen. 

 

Wat wordt er verwacht van het horen? 

Het is het perspectief van de psychiater tegenover dat van de “verwarde” persoon.  

Een perspectief en advies wat de burgermeester waarschijnlijk zal overnemen.  

Het is positief dat er nu met de “verwarde” persoon gepraat wordt in plaats van óver hem. 

Wat gebeurt er als iemand in zodanige positie is dat diegene niet gehoord kan worden? 

Kan er gebruik gemaakt worden van wettelijke vertegenwoordigers? 

 

Wet zorg en dwang is in invoering minder omvangrijk. Hier kan in een crisis de oude IBS opgelegd 

worden. 
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De heer Ter Steege gaat de invalshoeken uit dit gesprek meenemen in het concept collegevoorstel 

wat eerst aan de Adviesraad voorgelegd zal worden. 

 

3. Verslag d.d. 17 april 2019          

 

Compliment dat alle stukken nogmaals bij de agenda zaten. Het is fijn om die stukken niet terug te 

hoeven zoeken. 

 

Verslag: pag. 2: 

Mevrouw Melis is mevrouw Nijskens: Mevrouw Nijskens geeft aan dat de secretaris van de 

Seniorenraad ons complimenteert met het ongevraagde advies inzake dementie. 

 

Activiteitenlijst 

58: Dit jaar worden nog twee activiteiten georganiseerd waarin de volgende onderwerpen 

meegenomen zullen worden: Ontwikkelingen dagopvang/dagbesteding mensen met een 

psychische beperken en de rol van Nex2Next. 

59: Overzicht burgerinitiatieven: Mevrouw Nijskens vraagt de lijst op bij mevrouw Meulblok. 

65: Ongevraagd advies armoede: NH maakt een afspraak met JG en WW. 

73: De heer Leenders heeft contact opgenomen met de afdeling Jeugd van de Adviesraad in 

Vught met als doel als adviesraden gezamenlijk regionaal een geluid laten horen. 

82: De heren Leenders en Hopman zijn naar een bijeenkomst geweest over het contract inzake 

de vertrouwenspersoon. 

 Uit het rapport kwam dat het aantal aanvragen teruglopend is maar de complexiteit toeneemt, 

dat er onbekendheid is met de vertrouwenspersoon. 

 Er wordt onderzocht of gezien het geringe aantal aanmelding het zinvol is dit aan te houden, 

daar het voor de WMO niet verplicht is. Toch waren de geluiden vanuit de bijeenkomst wel 

positief over het er mee door gaan. Belangrijk is ook de onafhankelijkheid er van. 

Mevrouw Wijnen sluit aan bij de vergadering. 

86 De heer Gommers is naar de Wijktour armoede geweest: tekst en uitleg over Quiet. Pitches 

over de energietransitie, wat wel problematisch wordt voor mensen met een laag inkomen en 

een huurhuis. De Wijktour was door ca. 60 man bezocht. 

 

4. Lopende zaken en activiteiten 

 

Verslag overleg met wethouder Van Olden d.d. 18 april 2019 

De vergaderfrequentie wordt naar behoefte: in principe 2x per jaar. 

Als Adviesraad willen we het initiatief meer naar ons toetrekken. 

 

Het verslag van het overleg wordt goedgekeurd en wordt als concept aan de wethouder 

toegestuurd.  

 

Advies m.b.t. evaluatie wijkteams 

Mevrouw Nijskens complimenteert de heer Leenders met dit advies. 

 

Advies m.b.t. inkoopstrategie 

In dit advies is goed aangegeven waar de zorgen van de Adviesraad zitten. 

 

Stand van zaken bankrekening, info mevrouw Nijskens 

Er volgt nog een afspraak met de afdeling Financiën van de gemeente om de gelden over te 

dragen. 

In oktober zal de Stichting een begroting op moeten stellen die voorgelegd wordt aan de 

gemeente. 

 

Stand van zaken website, info mevrouw Bakker 

De website zal vanaf heden bijgehouden worden door mevrouw Bakker. 
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Concept voorstel flyer Stichting Adviesraad 

De doelgroep is een breed publiek. 

In de tekst de onafhankelijkheid van de Adviesraad benadrukken en dat de gemeente de 

Adviesraad in het leven heeft geroepen. 

 

De voorkant van de flyer moet mensen uitnodigen hem uit het rek te pakken en te gaan lezen:  

Vragen die triggeren! 

Pakkende foto’s? Mevrouw Wijnen vraagt de heer Smit hiervoor. 

Suggesties voor de flyer doorsturen naar de heer Hopman. 

Flyers kunnen besteld worden bij Drukwerkdeal. 

 

Overige zaken 

 

Bijeenkomst Jong Actief: Piet Willems. 

Het was een goede bijeenkomst.  

 

De heer Leenders ontving van de Seniorenraad het verzoek voor hun jaarverslag een verslag van 

de Adviesraad te schrijven. De heer Leenders heeft de Seniorenraad doorverwezen naar de 

website van de Adviesraad. 

 

5. Opstellen profiel nieuw lid Adviesraad i.v.m. afscheid de heer Van den Hombergh 

 

De heer Van den Hombergh geeft aan dat het goed zou zijn iemand te krijgen die ingevoerd is in 

het speciaal voortgezet onderwijs voor de doelgroep jeugd en jongeren met een rugzak, 

bijvoorbeeld een zorgcoördinator of schoolmaatschappelijkwerker die woonachtig is in  

’s-Hertogenbosch maar buiten ‘s-Hertogenbosch werkt. 

Doelgroep: jeugd en jongeren met een rugzak, iemand die ingevoerd is in het onderwijs. 

 

Alle leden van de Adviesraad kijken ook in eigen omgeving rond voor mogelijke kandidaten. 

 

6. Wvttk/rondvraag 

 

De heer Hopman vraagt of we aan het logo van de Adviesraad het woord Stichting moeten 

toevoegen om de onafhankelijkheid van de Adviesraad te benadrukken. 

Mevrouw Bakker maakt een voorstel voor het logo: Stichting Adviesraad WMO & Jeugdhulp. 

7. Sluiting 

 

 

 


