Vergadering WMO-raad 16 april 2019.

Aanwezig: Edo Sprong, Anton Mauritz, Evert Oskam, Marja den Hartog, Rina Kuenen,
Willemien van der Meijden, Wim van Olderen, Erik Roelofsen, Ina Koster en Piet
Barten, Nathaie Gerritsen en Mecheline Doornebal sluiten tijdens de vergadering aan.
1. Opening door voorzitter.
2. Agenda wordt vastgesteld. Onder punt 7 wordt toegevoegd het ingebrachte punt
over (onder)voeding van alleenwonende dementerende mensen.
3. Notulen en aktielijst worden goedgekeurd.
4. Mededelingen VZ : Er is door de werkgroep “ transitie” hard gewerkt om een
nieuwe concept Verordening Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en concept
Huishoudelijk Reglement ASD op te stellen. De voorzitter bedankt in het bijzonder
Maarten van Rosmalen voor zijn inzet en ingebrachte deskundigheid.
5. Jaarverslag 2018 is goedgekeurd met een aanpassing ten aanzien van passage
“ Janneke Talman”. (is aangepast)
6. Erik maakt concept begroting, deze wordt gemaild. Er is een structurele verhoging
van het budget doorgevoerd door de gemeente meldt Erik.
7. Ondervoeding bij demente/eenzame inwoners van de gemeente. Willemien van de
Meijden en Piet Barten brengen hun ervaringen inzake deze materie in. Er wordt
beslist dat we een werkgroep gaan samenstellen om een ongevraagd advies te
geven. Willemien, Marja en Piet gaan een datum prikken om bij elkaar te komen om
tot een tekst voor een ongevraagd advies te komen.
- Ina Koster stelt aan de orde dat er mensen regelmatig in het ziekenhuis liggen,
medisch gezien naar huis kunnen, maar dat kan niet omdat er geen vangnet is. Er is
geen plaats voor hen in een instelling (voormalige topkamers bestaan niet meer en
plaatsen als bij de Schakel in Tiel zijn vrijwel altijd vol. Wat kunnen wij als wmo-raad
betekenen? Waar moeten de mensen naar toe? Misschien met Maarten overleggen?
Er wordt afgeproken dat dit punt bij de eerstvolgende vergadering met de
wethouder(s) erbij aan de orde komt. Het is naar mening van enkelen uit de
vergadering niet een onderwerp voor de gemeente.
- Rina Kuenen brengt de wachtlijst in de Jeugdzorg ter sprake, erg lang. Hierdoor
komen mensen (jeugdigen) in de problemen. Ook op agenda voor gesprek met
wethouder in mei as.
We maken voorts een vast agendapunt “ klankbord “ .
8. Ingekomen stukken:
Rina wil de mantelzorg bespreken. Denk mee. Staat duidelijk op de site van
gemeente.
9. a Niemand geweest bij MEE Gelderse Poort

Vergadering WMO-raad 16 april 2019.
= Nathalie Gerritsen en Mecheline Doornebal komen in de vergadering (met
kennisgeving vooraf later) =
b. Netwerk Geriatrie op 16 april ( voorafgaand aan deze vergadering)(RIna, Marja en
Evert zijn geweest). Kernpunt zou initiatief moeten nemen in zaken die dit probleem
aangaan.
Er wordt afgesproken dat in de vergadering van september Maarten met iemand van
kernpunt wordt uitgenodigd.
c. Beeldvormende avond griffie.
- Was hamerstuk. Men was verbaasd dat er leden van de WMO-raad aanwezig
waren.
- onderwerp over statistieken politie was interessant maar had geen raakvlak met
onze adviestaak.
d. Anton en Piet doenverslag vandeThemamiddag van de Koepel. We werden direct
aangesproken over financiële achterstand van de gemeente bij de Koepel. Verder
was de middag erg op problematiek in Culemborg gericht.
e. Geen bezoek aan save the date
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b. Bezoek cursus van Edo en Evert in Dordrecht. Zie mooie samenvatting Edo van
deze dag (allemaal gehad).
10. Totstandkoming zaken werkgroep.
11. Rondvraag.
Rina: Vragt of de nieuwe leden reeds benoemd zijn door college B en W.
Voor de raad een namenlijst van zittende wmo raad bijvoegen.
Anton: Stelt voor om meer de publicatie te zoeken in bv Rhenese Courant over de
transitie en belangrijke onderwerpen.
Willemien: Deelt mee dat ze zwanger is en dat ze later in het jaar even uit de
running zal zijn.
12. Volgende vergadering 21 mei 19.30 uur.
13. De voorzitter sluit om21.20 uur de vergadering.

