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Notulen Adviesraad WMO & Jeugdhulp d.d. 8 september 2021 

Aanwezig: J. Gommers, C. Gorter, H. Hamel, F. Leenders (voorzitter), I. Melis, K. Möller, M. Thijssen, 
W. Wijnen, I. Bakker (verslag)  
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld.  

  

2. Verslag overlegvergadering d.d. 9 juli 2021                                    

 

De notulen worden vastgesteld. 

 

Punt 5 

Mevrouw Thijssen heeft vernomen van de Adviesraad Nijmegen dat zij niet van te voren op de 

hoogte waren gesteld dat de keukentafelgesprekken zouden stoppen. 

 

3. Doorspreken afspraken en actielijst 

• Uitnodiging mevrouw Nuala Burns i.v.m. te organiseren studiedag m.b.t. werkwijze, structuur 

en taakverdeling Adviesraad 

Zie punt 7 van deze notulen. 

• Contact onderhouden met Koo 

De naamsbekendheid van Koo is nog steeds een groot probleem. Uit verhalen blijkt dat de 

wachtlijst nog steeds te lang is en dat de gemeente en Koo naar elkaar verwijzen waardoor 

burgers niet verder komen met hun vraag. 

Burgers kunnen aanspraak maken op onafhankelijke cliëntondersteuners, die vervolgens niet 

beschikbaar zijn. 

De heer Leenders vraagt na wat de scheidslijn is tussen de ombudscommissie en de 

vertrouwenspersoon.  

De Adviesraad zal in één van de komende vergaderingen de vertrouwenspersoon uitnodigen. 

De Adviesraad gaat een ongevraagd advies schrijven betreffende Koo. 

• Afscheid Ingrid Nijskens: woensdag 29 september 

• Uitnodiging bijeenkomst “Kwetsbaar in de wijk” d.d. 04-10-2021 

• Deelname bijeenkomst Bommelerwaard d.d. 04-10-2021 

• Informatie verstrekken over de Adviesraad bijeenkomst NIO d.d. 15-09-2021 

De heer Leenders houdt een presentatie over de Adviesraad op deze bijeenkomst. 

 
4. Mededelingen 

• Mededelingen overige leden 
De heer Gommers deelt mee dat hij met ingang van 1 januari 2022 stopt met de Adviesraad. 

• Gesprek Wieke en Frans met Werkgroep Sociaal van de gemeenteraad ‘s-Hertogenbosch 
 

5. Uitgebrachte adviezen juli ‘21 

• Regioplan doorcentralisatie Beschermd Wonen               
• + reacties adviesraden                                                             
• Aanvalsplan ’s-Hertogenbosch schuldenvrij                        
• Kwijtschelding schulden toeslagenproblematiek                
• Verordening WMO                                                                  
• Verordening PGB 

 Ter kennisneming.                                                                     
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6. Organiseren informatiebijeenkomst Adviesraad WMO en Jeugdhulp en 

Cliëntenparticipatieraad m.b.t. gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 

 

Doel: het delen van signalen die de Adviesraad en cliëntenparticipatieraad tegenkomen en de 

vraag wat wij als beide raden verwachten van de politiek in de komende jaren. 

Indien we als Adviesraad en cliëntenparticipatieraad nog invloed willen kunnen uitoefenen op de 

partijprogramma’s dan moeten we een informatiebijeenkomst in november dit jaar organiseren.  

In welke vorm zouden we dit willen gieten: presentatie, casussen? 

 

Het organiseren van de informatiebijeenkomst wordt geagendeerd voor de vergadering van  

15 oktober. 

De heer Leenders en de dames Thijssen, Hamel en Bakker zullen dit voorbereiden. 

 

7. Organisatie studiedag met als thema: Organisatie, structuur en werkwijze Adviesraad 

Toelichting ter vergadering 

 

Mevrouw Burns heeft een andere functie waardoor het nog niet duidelijk is of zij de Adviesraad 

hierin nog kan begeleiden. 

Mevrouw Thijssen vraagt of we in dit proces ook willen kijken naar de mate waarin de door ons 

uitgebrachte adviezen ook meegenomen worden in de uiteindelijke beslissingen van de 

gemeente: wat wordt er met de adviezen gedaan? 

Andere vragen hierin: hoe kijkt de gemeente naar de Adviesraad, hoe serieus wordt de inbreng 

van de Adviesraad genomen? 

Het voorstel is om stap 1 uit de offerte procesbegeleiding visie en missie Adviesraad aan te 

vullen met het ophalen van feedback over hoe de Adviesraad gezien wordt. 

Mevrouw Hamel neemt contact op met mevrouw Burns of zij iemand kan aanbevelen die ons als 

Adviesraad in dit proces zou kunnnen begeleiden, nu zij zelf dit niet meer kan oppakken.  

 

8. Rondvraag 

 

9. Sluiting 

Sluiting vergadering om 17.00 uur. 

 

Volgende vergaderingen: 

De vrijdagen 15 oktober, 5 november, 3 december en 7 januari van 15.30 - 17.00 uur. 

 

 


