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Notulen Adviesraad WMO & Jeugdhulp d.d. 15 oktober 2021 

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

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

   

2. Verslag overlegvergadering d.d. 8 september 2021                                    

 

De notulen worden vastgesteld. 

 

3. Doorspreken afspraken en actielijst d.d. 8 september 2021 

 

1 Het is niet bekend of mevrouw Hamel al contact heeft gehad met mevrouw Burns in verband 
met procesbegeleiding studiedag Adviesraad. 

2/9 Er zal een nieuw gesprek gepland worden met Koo om te horen hoe de ontwikkelingen zijn 
met betrekking tot de eerder genoemde kenelpunten als wachtlijsten en herindicatie.  

 Indien nodig zal de Adviesraad een ongevraagd advies schrijven. 
7 De heer Leenders heeft een presentatie over de Adviesraad gehouden bij het NIO, waarbij 

hij gecomplimenteerd werd over de presentatie.  
 Het 2e deel van deze bijeenkomst was een mooie dialoog over de visie van de Adviesraad. 
 De Powerpoint presentatie wordt rondgestuurd om te kijken of het als aanvulling kan dienen 

voor op de website. 
8 De ombudscommissie is sterk gericht op het interne gebeuren van het ambtenarenwerk, 

manier van bejegening onderlilng.  
 De vertrouwenspersoon richt zich op individuele zaken in de particuliere sfeer. 
 De Adviesraad is benieuwd in hoeverre de ombudscommissie en vertrouwenspersoon elkaar 

kennen, naar elkaar doorverwijzen?  
 De heer Leenders zal beiden, ombudscommissie en vertrouwenspersoon, uitnodigen voor 

een vergadering van de Adviesraad. 
  

4. Mededelingen 

 

Mevrouw Nienhuis, directeur sector Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente ’s-Hertogenbosch 

wordt opgevolgd door mevrouw Damen.  

De heer Smits, afdelingshoofd Jeugd, wordt opgevolgd door de heer Ceelen.  

Beiden worden door de heer Leenders uitgenodigd voor een vergadering.  

 

Mevrouw Wijnen geeft aan dat op 2, 3 en 4 november de Dag van de Dialoog is. 

 

5. Voortgang politiek debat in samenwerking met Cliëntenraad Participatiewet 

 

Van de Adviesraad zijn de dames Wijnen en Thijssen en de heer Leenders bij dit overleg 

aanwezig geweest. 

Het verslag van dit overleg is uitgedeeld tijdens de vergadering. 

Het was een zeer constructief overleg, op 28 oktober is de volgende afspraak.  

 

Het doel voor de Adviesraad is om als Adviesraad in “the picture” te komen. 

Wat is de visie van de verschillende partijen op de WMO. Door middel van casuïstiek zal hier 

meer duidelijkheid in komen.  

Voor dit debat is een bedreven gespreksleider nodig, namen die genoemd zijn: Theo van der 

Zande, Huub Makkenberg. 
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Het zou jammer zijn als partijen niet deelnemen. Het moet voor alle partijen uitnodigend zijn om 

met elkaar in debat te gaan. Mevrouw Thijssen geeft in dit kader aan aan een VVD-er de vraag te 

willen stellen: Wanneer is het voor jou interessant om te komen? 

Mogelijk onderwerp: Kwetsbaarheid in de wijk: dat gaat over sociaal maar ook over wonen, over 

zorg en wonen, zowel links als rechts. 

Qua datum gaat de voorkeur uit naar 10 maart 2022. 

 

6. Verslag bijeenkomst “Kwetsbaar in de wijk” d.d. 4 oktober 2021 

 

Mevrouw Wijnen en de heer Gommers zijn naar deze bijeenkomst geweest. 

Het ging over alle wijken, de gehele Meijerij. 

Inhoudelijk was het een slechte bijeenkomst, gestoord aan de stigmatiserende taal die gebruikt 

werd. Daarnaast was ook niet geheel het doel van de bijeenkomst duidelijk. 

Wat gemist werd is hoe staat het met de kwetsbaren in de wijken? 

Er is ook een groot verschil in hoe gemeenten dit aanpakken, waarbij dit deels te maken heeft 

met de klein- c.q. grootschaligheid van de gemeente. 

Mevrouw Melis vraagt zich af wat psycho-educatie voor buurtbewoners kan doen.  

Mevrouw Möller geeft aan dat ze in Oss uitgaan van: “Ik wil, ik kan, ik heb nodig”. Dat disciplines 

daar samenwerken met elkaar. 

 

De heer Leenders neemt contact op met de heer Jochems met de vraag of hij betrokken is bij dit 

project en dat wij een aantal vragen hebben over hoe je met kwetsbaarheid in de wijken omgaat. 

Betrokken hierbij: de dames Wijnen en Möller en de heren Leenders en Gommers. 

 

7. Verslag bijeenkomst “Bommelerwaard” d.d. 4 oktober 2021 

 

Mevrouw Möller is naar deze bijeenkomst geweest. 

Deze bijeenkomst was heel erg op de regio gericht: kleinere stad met randdorpen. 

Het doel was ervaringen uitwisselen over de wet verplichte GGZ. 

Het was interessant dat er ook een aantal ervaringsdeskundigen het woord deden, onder andere 

een overbuurman van iemand met onbegrepen gedrag die sprak vanuit betrokkenheid in plaats 

vanuit last. 

 

8. Uitgebracht advies: Concept nieuwe beleidsregels SMI kinderopvang 

 

Dit advies is door het College aangenomen. Of er nog een reactie op volgt vanuit de gemeente is 

niet duidelijk. 

 

9. Voortgang aanpassingen werkwijze Adviesraad 

 

De heer Leenders zal hierover contact opnemen met de dames Hamel en/of Burns. 

 

10. Rondvraag 

 

Als Adviesraad hebben we afgesproken op de vrijdagmiddag te vergaderen. Wel blijft dat dit voor 

het uitnodigen van gasten bij een vergadering een lastige middag is. 

 

11. Sluiting 

Sluiting vergadering om 17.00 uur. 

 

Volgende vergaderingen: 

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

 

 


