
  

Conceptverslag 10-04-2017, deel 2 

  

  Ina Nijmeijer  - IN  Joke Evers-Heetkamp - JE 

  Lia Trentelman - LT  Jiska Ouwerkerk-Houkema - JO 

  Anton Bruggeman - AB  Arthur van der Woude - AW

  Ank Heemskerk - AH  Roel van de Berg - RB

  Ben Schothans - BS  Jan Veerman - JV 

  Gerard Ingenhoest (voorzitter) - GI  Trudy Weierink-Siers - TW 

    Evelien Hondebrink (SDW)  

  aanwezig   afwezig   

     

 
 
Agenda: 

1. Opening en vaststellen agenda 
Wethouder Coes en Anja Mulder hebben de vergadering verlaten en de vergadering gaat verder onder 
voorzitterschap van GI. 
The right to challenge wordt nog nader besproken. GI zal voor 16 mei contact opnemen met ZorgAccent 
om hen te attenderen over the right to challenge. Er is een werkgroep van raadsleden over right to 
challenge.  
Jan Woertman geeft aan dat wanneer de kwaliteitseisen goed op papier komen, de aanbieder hier 
mogelijk niet aan kan voldoen en dat hier weer mogelijkheden liggen. 
 

2. Mededelingen 
Geen. 
 

3. Concept-verslag Wmo-raad d.d. 6 maart 2017 
Verslag wordt onder dank vastgesteld. 
Actiepunten worden doorgenomen. 
Actielijst aanvullen met namen. 
 

4. Post  en informatie 
Ingekomen: 
07-03-2017 Brief BB_armoedebestrijding onder kinderen 
Het Cliëntenplatform pakt dit op. 
14-03-2017 Raadsvoorstel beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018 
14-03-2017 Nota Mantelzorgcompliment 2017 
Het compliment is verhoogd naar € 75,- en het Zinin-arrangement wordt nogmaals aangeboden. Wmo-
raad blijft het monitoren. De restgelden vloeien terug naar het sociaal domein.  
16-03-2017 Jaarverslag SOEK 2016 en rapportage 2016 75-80 jarigen en 90-jarigen 
Ter kennisneming. 
21-03-2017 Concept-Beleidskader handhaving+ bijlagenboek 
Hier is al een stuk voorwerk voor gedaan. Binnenkort komt Sanne Smit naar de agendacommissie, zij 
moet dan aangeven wat er eventueel gewijzigd is. 
28-03-2017 Memo brief PvdA dementievriendelijke samenleving 
Ter kennisneming. 
28-03-2017 Concept Beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats  
30-03-2017 Brief_herindicatie huishoudelijke hulp 
Ter kennisneming. Wmo-raad vond het een duidelijk verwoorde brief. 

 
5. Adviesaanvraag  ‘Beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats’ 

Advies wordt aan het college gestuurd, in cc naar de beleidsambtenaar. 
 

6. Terugkoppeling werkbezoek / bijeenkomst 
Vrijwillige Inzet 
Open dag bij RIWB (Beatrixschool) 
Open dag bij Helmerink 
BS is bij alle bijeenkomsten geweest. Hij ervaart het als zeer nuttig. 



  

Inloop woningstichting in Haarle. BS en LT zijn hier geweest. 
 

7. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform /Netwerk, Overleg Adviesraad Sociaal Domein, 
gezamenlijke themagroep (5 april thema dementie) en anderen. 
GHP: Zij houden zich bezig met de ontwikkelingen van de Grotestraat en zijn ook gevraagd advies te 
geven over de concept beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. 
Ouderbonden: Gaan de speerpunten van ouderen op papier zetten voor de politieke partijen. 
Themabijeenkomst dementie; was een goede avond waarbij een goede inleiding door Marisca Hutten is 
verzorgd. 
Navragen bij Anja Mulder of de aankondiging vergadering Wmo-raad kan worden opgenomen in ‘Op de 
Hoogte‘. 
 

8. Stand van zaken projectgroepen 
Participatieraad, Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon, Buurt aan Zet, Mantelzorg. 
De projectgroep Adviesraad Sociaal Domein wegen alle voors en tegen tegen elkaar af. 
BAZ: er geen klankbordgroepen geweest. Haarle komt binnenkort bij elkaar. 

 
9. Rondvraag en sluiting 

Instellen werkgroep zorgmijders 
 

Actielijst 

1. Extra vragen op laten nemen in het SOEK-rapport 
2. Navraag naar antwoord op Advies regionaal Beleidskader Huishoudelijke ondersteuning 2018 
3. Verbeteren bekendheid Wmo-raad in de dorpskernen. (voorstel door Agendacommissie) 
4. Navragen bij Anja Mulder of de aankondiging vergadering Wmo-raad kan worden opgenomen in ‘Op de 

Hoogte‘. 
5. Instellen werkgroep zorgmijders met volgende opdracht : 

- Degene die vooraf ontdekken dat het teveel kost    
- Degene die aanvraag gedaan hebben en alsnog afzien van deelname 
- De groep die al gebruik maken van een voorziening en alsnog afhaken. 
Datumprikker hiervoor versturen en via mail namen inventariseren. 
 


