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Deze vergadering was er één van de tweejaarlijkse samen met wethouder Johan Coes. 
Het eerste deel stond onder voorzitterschap van de wethouder.

 
Verheugend was te constateren dat ook de politieke partijen goed vertegenwoordigd waren. 
Diverse punten passeerden de revue onder andere de procedure indicatiestelling en beschikking 
HHO en de problemen die (kunnen)ontstaan bij het eventueel aantekenen van bezwaar.  
Hier zal door de beleidsmakers nog de benodigde aandacht aan geschonken worden. 
Ook de controle op de kwaliteit van het vervoer kreeg de nodige aandacht, vooral omdat er signalen 
vrijkwamen dat er al eens ontoelaatbare situaties hebben plaatsgevonden. 
Belangrijk is om in geval van problemen die bij de vervoerder maar ook bij de gemeente te melden. 
Als volgend bespreekpunt werd geconstateerd dat de behandeling en communicatie omtrent 
uitgebrachte adviezen van de Wmo-raad nu naar volle tevredenheid verloopt. De raad is hier de 
gemeente in casu de medewerkers dankbaar voor. 
Na een rondvraag die geen verdere punten aan het licht bracht, sloot de voorzitter dit deel van de 
vergadering en wenste ons een goede voortzetting. 
 
Deel twee van de vergadering onder voorzitterschap van Gerard begon inhoudelijk met een korte 
terugblik op de bespreking met de gemeente over de 
Kadernota Publieke Gezondheid. 
Deze vond plaats op 13 september waar we 
bijgepraat werden door Marieke en Annelies, 
beleidsmedewerkers van de gemeente.  
Deze Kadernota is nog in de conceptfase, uitgebreide 
informatie volgt later. 
Ook nu kwam het punt indicatiestelling aan de orde, 
waarbij de raad de wens uitsprak er meer over te 
willen weten en wellicht hier een (thema)avond aan 
te wijden in de nabije toekomst. 
Ook zou het wenselijk zijn een avond te wijden aan 
het onderwerp Right to Challenge. 
Naar aanleiding van het rapport ‘Naar één adviesraad 
sociaal domen?’ werd bekendgemaakt dat de gemeente het advies 1 op 1 heeft overgenomen en er 
dus niet een raad sociaal domein komt, maar de huidige Clientenraad en Wmo-raad blijven bestaan. 



Tijdens de rondvraag kwamen o.a. de punten indicatiestelling bij progressieve ziekten en dementie 
aan de orde. Hier zou een versnelde procedure vaak het ‘achter de feiten aanlopen’ kunnen 
voorkomen.  
Ook de geplande brede discussieavond op 4 oktober kwam ter sprake. Hier worden een aantal 
maatschappelijke punten  uitgediept  en vertaald in vragen en constateringen  richting de politieke 
partijen ten behoeve van het partijprogramma komende gemeenteraadsverkiezing. 
Al met al een goede en zinvolle bijeenkomst deze avond. 
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