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Notulen Adviesraad WMO & Jeugdhulp d.d. 15 januari 2020 

Aanwezig:  De heren Gommers en Leenders (voorzitter)  
De dames Möller, Gorter, Hamel, Melis, Thijssen, Nijskens, Wijnen, Bakker (verslag) en 
Sakkers stagiaire Copernikkel 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

 

Er is één vacature in de Adviesraad vanwege het vertrek van de heer Hopman naar Maastricht. 

Met zijn vertrek is ook de secretarisfunctie in het bestuur weggevallen.  

Halverwege februari heeft de heer Leenders een afspraak met een mogelijke kandidaat. 

 

Stichting Mentorschap: het ontwikkelen van mentorschap voor mensen die langer thuis wonen en  

ondersteuning nodig hebben. Het verzoek is of de Stichting Mentorschap zich een keer mag 

komen voorstellen. Iedereen is er akkoord mee dat ze uitgenodigd worden. 

 

Mevrouw Thijssen gaat naar een bijeenkomst bij JongActief over meetinstrumenten die gebruikt 

kunnen worden om je meerwaarde naar voren te brengen, en dan voornamelijk in dialoog.  

Waarin maak je het verschil en hoe wordt het verschil aantoonbaar: niet alleen in geld, maar ook 

in effecten. Ze stuurt hierover een stuk aan de Adviesraad. 

 

Mevrouw Gorter is, via mevrouw Cornelissen, uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek: 

Medicatie ADHD bij kinderen. Zij zal te zijner tijd hierover een terugkoppeling geven. 

 

Mevrouw Wijnen is gevraagd om mee te denken over de inclusieve samenleving Den Bosch. 

 

3. Verslag overlegvergadering d.d. 20 november 2019                                    

 

Pagina 2 naar aanleiding van: 

Mevrouw Gorter stelt voor het PGB verhaal een keer te bespreken. De gemeente geeft aan dat 

PGB een mooi middel is om als cliënt een vrije keuze te maken, het wordt echter ervaren als een 

opgelegd middel. Als er geen ruimte meer is binnen de gemeente voor zorg in natura word je 

verplicht zorg te regelen via een PGB. 

Mevrouw Gorter vraagt zich ook af hoeveel zorg via een PGB geregeld wordt. 

 

De notulen worden vastgesteld. 

 

Activiteitenlijst d.d. 20 november 2019  

16: Versterken maatschappelijke initiatieven blijft staan. 

65:  Opstellen ongevraagd advies Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Er is een gesprek geweest met Weener XL en met de cliëntenraad. 

 Burgers lopen tegen problemen aan dat als ze voor 1 november bijstand aanvragen ze in 

januari de eerste bijstand ontvangen. In de tussentijd moeten ze toch 2x huur en zorg zien 

op te brengen. Het commentaar van Weener XL is dat als mensen bijvoorbeeld een erfenis 

krijgen dat dan het geld weer teruggevorderd moet worden vandaar dat ze dit niet anders 

doen. Vraag is hoe vaak dat gebeurt? 

 Tevens koppelt Weener XL slecht/niet terug betreffende vrijwilligerscontracten. 

 De heer Leenders vraagt zich af of we niet een ongevraagd advies moeten schrijven. 

 Blijft op de agenda staan. 

 73: Jeugd- en pleegzorg: mevrouw Gorter toevoegen. 

 76: Dementievriendelijke gemeente: niets over te melden. 
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 80: Het jaarverslag zal dit jaar niet als flyer uitgegeven worden. 

89: Stand van zaken ontwikkelingen WVGGZ en WZD: eerste evaluatie afwachten, veel 

verhalen over de bureaucratie en administratieve rompslomp 

 94: Uitnodiging PON: Paul van Gemert wordt uitgenodigd. 

 Breder trekken: onderwerp onderzoeken, wat gebeurt er mee en waar is de coördinatie. 

Mevrouw Wijnen geeft aan dat er vanaf 1 januri 2020 een subsidiepot is voor 

burgerinitiatieven, dat moet ook bekend worden 

 98:  De website is bijgwerkt. 

 

4. Verslag Bestuursvergadering d.d. 4 december 2019   

 

De notulen van de bestuursvergaderingen zullen ter kennisneming gezonden worden aan de 

Adviesraad.  

Mevrouw Gorter wil zich eventueel vanaf maart kandidaat stellen voor de bestuursvacature van 

secretaris. 

 

5. Verslag overleg met wethouder Van Olden d.d. 9 december 2019  

 

Naar aanleiding van pagina 3: 

Mevrouw Gorter is benieuwd hoe de verbinding van de gemeente met het onderwijs vorm 

gegeven zal gaan worden, wat het vervolgtraject hierin is. 

De heer Leenders zal navragen hoe het staat met de verdere invulling hiervan en of de 

Adviesraad in een vroeg stadium betrokken kan worden. 

 

6. Terugblik werkbezoek aan KOO en Farent 

 

Mevrouw Nijskens geeft aan dat ze blijft vinden dat de plek, de Bethaniëstraat, niet de juiste is, 

dat het teveel het stempel van de GGZ geeft. 

 

De positie van Koo, wie bepaalt waar een burger heen moet. In hoeverre wordt achteraf bepaald 

of de doorstroming goed is.  

In hoeverre wordt er doorgevraagd om de juiste doorverwijzing naar boven te halen. 

 

Farent heeft ons uitgenodigd om in gesprek te gaan met het Eropaf team, een idee voor een 

volgend werkbezoek.  

 

7. Overleg met wethouder Ufuk Kâghia (14.30-15.30 uur) 

 

Mevrouw Dimmendaal, strategisch adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling 

Volwassenen 

Mevrouw Gorgels, strategisch adviseur sector Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling Jeugd 

Wethouder Kâghia, wethouder Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid, Jongeren en onderwijs, 

Welzijn, Wijk- en dorpsgericht werken, Internationale en Europese betrekkingen en Coördinatie 

Positieve gezondheid 

Mevrouw Van der Heijden, Bestuursadviseur college B&W ’s-Hertogenbosch voor de wethouders 

Kâghia en Van Olden 

De heer van der Linden, Beleidsondersteuner sector Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

Wethouder Kâghia wil kijken vanuit de positiviteit. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in 

de samenleving mee doet. 

 

In december heeft de Adviesraad een bezoek gebracht aan Koo, in oktober is mevrouw Van de 

Wetering, manager van Koo bij de Adviesraad op bezoek geweest. 

Wethouder Kâghia wil in de raadsinfobrief de opmerkingen van de Adviesraad betreffende Koo, 

maar ook dat wat we moeten koesteren en behouden, meenemen. 
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Koo: het eerste kritische punt is het wijkplein Bethaniëstraat: de combinatie van allerlei 

hulpverleners bij elkaar is dat uitnodigend voor burgers om naar binnen te lopen? 

De lengte van de wachtlijsten blijft een aandachtspunt. 

De betrokkenheid van de medewerkers is heel groot, kennis van de medewerkers groeit. 

10% van de burgers weet Koo te vinden. 

De vraag is wie we nog niet bereiken en hoe we die mensen wel kunnen bereiken. 

6 wijkpleinen, dat zijn grote wijken. Eigenlijk zouden we het moeten hebben over buurten:  

100 meter voor, achter, links en rechts, op die schaal zou het georganiseerd moeten worden. 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe communicatiecampagne voor Koo, welke in hoofdlijnen ook in 

de Adviesraad besproken zal worden. 

Koo moet nog meer ingeburgerd raken. Iedereen moet ambassadeur van Koo worden. Vaak is 

het ook zo dat burgers wel weten waar ze moeten zijn met vragen maar dat ze niet weten dat ze 

dan bij Koo terecht komen. 

Belangrijk is dat iedereen ambassadeur wordt van Koo.  

 

Wethouder Kâghia geeft aan dat hij niet meer wil praten over de transitie maar het gewoon wil 

doen. In de basis kunnen we niet alles tegelijk veranderen, daarom nu 4 doorbraakthema’s:  

2 thema’s gericht op jeugd, te weten complexe scheiding en onderwijs, 2 thema’s gericht op 

volwassenen, te weten social trial dementie en kwetsbaren.    

Wethouder Kâghia wil naar een systematiek waarbij er eens in de paar jaar een fundamentele 

herijking is 

 

Herijking subsidies, hierin wordt de Adviesraad om advies gevraagd. Mate van verantwoording 

van ontvangen subsidies afhankelijk van hoogte subsidie. Tevens aandacht voor inbedding van 

nieuwe initiatieven. 

 

Beleidsnotitie Positieve gezondheid zal ook voorgelegd worden aan de Adviesraad. 

 

Beleidskaders Accommodatiebeleid zal tevens ook voorgelegd worden aan de Adviesraad. Dit 

gaat voor een deel over vastgoed, maar ook over hoe accommoderen wij initiatieven in de 

schaarste die er is. 

 

Wat is de weg om de input van de Adviesraad mee te kunnen nemen? 

Er is tweejaarlijks een regulier overleg met Wethouder Van Olden. 

Het WMO-beleid raakt ook aan taken van Wethouder Kâghia die daar waar nodig zal 

aanschuiven. 

De wijze van werken van vroegtijdig aanschuiven in processen in plaats van alleen maar reactief 

reageren ervaart de Adviesraad als zeer prettig. 

 

Mevrouw Nijskens geeft aan dat er meer gedaan moet worden, meer waardering richting 

vrijwilligers, je maakt het niet goed met een vrijwilligersdag in de Parade. 

 

8. Positieve gezondheid: inleiding door Daniëlle Gorgels (15.30-16.00 uur) 

 

De Adviesraad wordt gevraagd een advies te geven over de Notitie Positieve gezondheid, hoe 

we vanuit verschillende invalshoeken daar een bijdrage aan willen leveren, overzicht en 

actielijnen. 

Tevens volgt er begin februari nog een stuk over Herijking subsidie. 

 

Er zal in kleinere comité’s gesproken worden over de stukken. 

Positieve gezondheid: de heer Leenders, de dames Nijkens, Thijssen en Melis. 

30 januari 16.00 - 17.00 uur, Stadskantoor. 

 

Herijking subsidie: de dames Wijnen, Nijskens en Houda. 
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dinsdag 4 februari 13.30 uur, Stadskantoor. 

De heer Van der Linden zal voor beide afspraken de ruimten reserveren. 

 

Rapport Koo: 

De heer Leenders verzamelt de opmerkingen daarover en stuurt ze door aan mevrouw 

Dimmendaal waarna de definitieve tekst aan de Adviesraad voorgelegd wordt. 

 

9. Bespreking concept Jaarplan Adviesraad 2020       

 

Is akkoord. 

 

10. Rondvraag  

 

De heer Gommers vraagt of de gemeente ’s-Hertogenbosch ook een fraudeambtenaar heeft voor 

wat betreft fraude met PGB’s? 

Mevrouw Möller geeft aan dat de inkomensgrens voor poetshulpen verdwenen is, wel is er een 

indicatie voor nodig. Dit is onderdeel van het beleid om mensen langer thuis te laten wonen. 

 

11. Sluiting 

 

 

 


