Verslag vergadering WMO raad Neder Betuwe 3 juli 2017

Aanwezig: Janneke Talman, Anneke Akerina, Rina Kuenen, Gerrit Terhorst, Erik Roelofsen, Wim van
Olderen, Mechelien Doornebal, Nathalie van Doorn, Evert Oskam en Ina Koster.
Afwezig: Birgit van Dijken en Nico van de Vliert.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda.
Er zijn geen toevoegingen/aanvullingen op de agenda.
Met deze vergadering vervalt de geplande vergadering van 11 juli 2017.
3. Verslag 1 mei 2017
Op blz.1 onderaan de pagina “Gesprekken met de ouderenadviseur vinden plaats voor inwoners
vanaf 75 jaar”. Moet vrijwillige ouderenadviseur worden.
4. Op veel te korte termijn moet een advies gegeven worden.
Aandachtspunten voor het advies:
-

Evaluatie
Preventie
Langer thuis wonen voor ouderen. Jongeren en volwassenen met een beperking.
85+ doelgroep.
Huishoudelijke hulp
Indicatie jeugdhulp

Als extra:
-

Communicatie
Fijn dat de website van de kernpunten is aangepast. Dit schept duidelijkheid.
Voldoende aandacht voor de mantelzorger.

Janneke zal het advies verder uitwerken en rondsturen.
5. Vacatures.
Er komen behoorlijk wat vacatures aan.
Als eerste zullen we in de volgende vergadering (10 oktober 2017) afscheid nemen van Gerrit.
Rina Kuenen geeft ook aan te willen stoppen.

Janneke Talman stopt er ook mee, dit i.v.m. haar verhuizing.
De vacaturecommissie zal op korte termijn bij elkaar komen om een advertentie op te stellen voor
de vrijwilligers vacaturebank en ons eigen website.

6. Terugkoppelingen.
Anneke is naar de college informatieavond betreffende te participatiewet geweest.
Hieruit kwam sterk naar voren dat Neder-Betuwe te weinig samenwerkt met bedrijven uit de
gemeente.

7. Janneke geeft aan vanaf nu niet meer naar de vergaderingen van het Netwerk WMO raden in de
regio te gaan. Evert zal dit van haar overnemen. Janneke zal de uitnodiging naar hem doorsturen.

8. P.R.
Over dit onderwerp zijn geen bijzonderheden te melden.
9. Sluiting
Janneke bedankt een ieder voor zijn/haar komst.
Fijn dat er op zo’n korte termijn zoveel mensen aanwezig konden zijn.

