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Notulen van de openbare vergadering van de Wmo Adviesraad 

Datum: Donderdag 6 december
Tijd: Aanvang: 19.30 uur

Plaats: In het gemeentehuis (kapel)  Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

1. Opening.
Christ opent zijn laatste vergadering als voorzitter. Hij en de secretaris Corry Kuen 
dragen per 1 januari 2019 hun functie over aan Jos Ernst (voorzitter) en Sharon Valk 
(secretaris). Per 1 april 2019 nemen beiden en José van de Wegen definitief afscheid 
van de Wmo Adviesraad. 

2. Vaststellen van de agenda
Agenda vastgesteld, geen aanvullingen

3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 18.10.2018
Actualiseren besluitenlijst/actielijst 
Notulen : Bij de wijkzuster is de administratieve rompslomp onder de aandacht gekomen 
en in de wetgeving gaan aanpassingen gemaakt worden. De notulen worden 
goedgekeurd. Actielijst is geactualiseerd. Laatste openstaande punt is de actie van Lars, 
onder punt 6 word dit verder besproken.

4. Mededelingen DB
- We hebben 4 nieuwe kandidaten die zullen toetreden tot de adviesraad per januari 
2019.
-Een van de vrijwillige cliëntondersteuners stopt ermee vanwege gezondheidsredenen. 
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd te solliciteren, want we zoeken  
vervangers. Opleiding en trainingen worden betaald. De onafhankelijkheid moet 
gewaarborgd blijven. Organisatie word ondergebracht bij de KBO kring Woensdrecht.
- In onze nieuwsbrief is opgenomen dat er een verruiming gaat optreden in de regeling 
bevordering participatie schoolgaande kinderen. Kinderen onder de armoedegrens zullen
hier baat bij hebben. Deze regeling kan beter gecommuniceerd worden onder de 
burgers. 

5. Mededelingen wethouder L. van der Beek  en beleidsmedewerker
-De HHT regeling staat ter discussie. De regeling was ontstaan voor het behoud van de 
werkgelegenheid. Collega’s Brabantse wal willen het afschaffen. Lars wil dit niet maar wil
wel graag bekijken hoe het wel nog haalbaar zou kunnen zijn. Er zullen in ieder geval 
wijzigingen op komen.



- De WMO nieuwsbrief is verstuurd aan alle leden. Lars geeft aan: Wees vrij om vragen 
te stellen n.a.v. nieuwsbrief.
- Bredere communicatie omtrent regeling schoolgaande kinderen zal door Lars opgepakt 
worden.
- Starterslening/duurzaamheidslening/blijverslening zijn door de Raad tot 1 pakket 
samengevoegd zodat we de inwoners goed kunnen faciliteren. Hier zijn criteria aan 
verbonden.
-Armoede beleid gaat Lars verder in de kern brengen. Aftrap in Ossendrecht geweest, 
presentatie gehouden over armoedebeleid. Er is veel discussie en veel input uit gekomen
praktisch en creatief waar de Gemeente nu mee bezig is omdat ze er echt wat mee 
kunnen. Er wordt wel aangestuurd op het vergroten van zelfwerkzaamheid. 
- Aanvulling Christ: in kader van leefbaarheid: Er is behoefte aan vrijwilligers voor op de 
ijsbaan. Graag aandacht hiervoor.

6. Presentatie door wethouder op de   9 onderdelen van het Sociaal Domein. 
Miranda stuurt de papieren versie van de presentatie naar de secretaris ter verspreiding.

7. Terugkoppeling werkgroepen:
A.  Burgerparticipatie/Wonen en Zorg
Geen bijzonderheden
B.  Sociaal Domein/Jeugdzorg
De werkgroep heeft op 7 november nog 1x bij elkaar gezeten, in beperkte samenstelling. 
Hoe gaan we werken met het systeem van de werkgroepen? Wat is de rol van in het DB 
van de werkgroepen.

8. Ingekomen stukken, uitgaande post en mededelingen
Inkomend.
18.10.2018 Reactie van College op advies personen met verward gedrag
22.10.2018 Brief College aan Arriva omdat klachten busvervoer 
22.10.2018 Mail met beantwoording vragen  het cliënt-ervaringsonderzoek CEO
22.11.2018 Informatie brief WMO 
22.11.2018 Collegewerkprogramma voor deze bestuursperiode 2018-2022
03.12.2018 Antwoord van Arriva op brief van het College
04.12.2018 Email met beantwoording van  de vraag om percentages arbeid voor 
mindervaliden

Uitgaande stukken
10.10.2018 Advies over profiel informele onafhankelijke cliëntondersteuning
15.11.2018 Voordracht van 4 kandidaten voor Wmo Adviesraad

9. Formele  terugtreding huidige voorzitter en secretaris en toetreding nieuwe 
voorzitter en secretaris
Christ geeft een korte terugblik op zijn WMO jaren als voorzitter en draagt het 
voorzitterschap formeel over aan de nieuwe voorzitter Jos Ernst. Het secretariaat wordt 
ook formeel overgedragen aan Sharon Valk. Op 20 december is er nog een bijeenkomst 
oud/nieuw DB om ook de praktische zaken over te dragen aan het nieuwe team.

10. Rondvraag



-Mariette: haalt aan dat er een invalide parkeerplek weg is in de Raadhuisstraat, deze
 blijkt er wel nog te zijn maar is verplaatst richting Hema.
-Mariette haalt aan dat ze toch graag de openbare toilet nog eens onder de aandacht 
brengt.
-Lars: Waardering voor al het werk wat er verzet is en de nuance die aangebracht werd 
door Christ

11. Sluiting
De voorzitter sluit de laatste vergadering van dit jaar en wenst iedereen fijne feestdagen 
toe.
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