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Betreft: NOTULEN 

 

Notulen twaalfde overleg van de Wmo – raad Wijchen 

Onderwerp 13e overleg Wmo-raad Wijchen 

Datum 14 april 2016 

Plaats Koetshuis 

Voorzitter Henk Grootveld 

Notulist Gerard Wesseling 

Aanwezig René Nuijten, Thea van Vlijmen, Sylvia Janssen,  Godelieve 

Brinkhof,  Nicoline Beck met Femke, stagiaire 

Gast Bij Agendapunt 7 Koert Webbing 

Afwezig Katja Jamin met kennisgeving 

 

 

1. Opening: 
Een welkom voor Nicoline, met haar stagiaire Femke. Op uitnodiging van de 

voorzitter stelt Femke zich nader voor. Zij studeert bestuurskunde, haar 

stageperiode staat in het teken van de burgerparticipatie. 

 Riekie is afwezig. Notulen nu door Gerard. 

 

 
2. Vaststelling Agenda 

Er worden geen bezwaren gehoord. De voorzitter wil graag het gesprek met Koert 

Webbink voorbereiden en stelt voor dit na de mededelingen te doen. 

  

3. Mededelingen: 

 3.1.Mobiele telefoon is aangeschaft. Nr.0630953841. Rooster opstellen      

 3.2.Db stelt voor twee keer per jaar een studie/themavergadering te houden. 

       Thema’s die we nu al hebben zijn Netwerkontwikkeling- Helder schrijven van 

       adviezen. Leden gaan hiermee akkoord 

 3.3. Bij de mededelingen gaan we aandacht schenken aan mededelingen van jullie 

        kant m.b.t. je aandachtsgebied. Men stemt hiermee in. 

 3.3. In het geval je aandachtsgebied meer tijd zou vragen, laat dan ongeveer 

        anderhalve week voor de vergadering dit weten aan het Db.. 

             Graag met een eventuele probleemstelling en een toelichting daarop  

     schriftelijk kenbaar maken, waarvan akte. 

 3.4. Van de Gemeente is ontvangen een bijgestelde nota inzake wonen en zorg in 

        de Gemeente Wijchen. Neem nota van de pagina’s 56 en 57. 

        De leden van de Wmo-raad Wijchen zijn blij, dat in een apart hoofdstuk onze 

        inbreng wordt meegenomen. Onze reacties zijn goed terug te vinden.     

        Nicoline doet de suggestie de schrijver van de nota er op te wijzen de     

        reacties herkenbaarder aan te geven. Sylvia en René stellen een reactie op. 

 3.5. Sylvia heeft een mail rondgestuurd, waarin ontwikkelingen van de WMO 

        raden onder de aandacht gebracht worden. We vinden het jammer, dat dit 

        stuk op de studiedag niet aan de orde is geweest. De voorzitter stelt voor het 

        artikel te agenderen voor de e.v. vergadering. Dit voorstel krijgt aller     

        instemming. 

 3.6. N.a.v. de toegestuurde rapportages van het R.P.E., inzake de          

        keukentafelgesprekken en de dagbesteding vindt er dinsdag 19 april een 

        bijeenkomst plaats, waarbij de Rapporten officieel bekend gemaakt worden. 
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        Godelieve en Gerard bezoeken de bijeenkomst. Afgewacht wordt wat er die 

        avond besproken wordt, hoe met deze rapporten om te gaan.  

 3.7. De diverse vergaderingen met agenda’s van de Gemeenteraad zijn bekend. 

 3.8. Er is enige verwarring over de informatieavond van hedenavond, waarbij  

        Wonen en zorg in de gemeente Wijchen op de agenda staat en de      

        bijeenkomst op 19 april , waarbij een initiatief van de RABO bank i.s.m. de 

        Gemeente en Talis het wonen voor ouderen aan de orde is. De voorzitter is 

        voornemens die bijeenkomst te gaan bezoeken. 

  3.9. De Wmo-raad wacht nog op een uitnodiging van de wethouder om     

        geïnformeerd te worden over de populatiebekostiging. Tegelijkertijd kunnen 

        we hem informeren over onze studiedag. 

 3.10.Katja deelt mede, dat zij regelmatig aanwezig is bij het Seniorenberaad 

        Wijchen, een initiatief van KBO, ANBO, vakbonden en leden van de     

        voormalige Seniorenraad. De leden van de Wmo-raad Wijchen staan open 

        voor een contact met dit beraad. 

 

4 Goedkeuring notulen 10 mrt.  2016 

Er zijn enkele typfoutjes gewijzigd. Van de leden geen opmerkingen ontvangen. 

De voorzitter stelt de notulen vast. 

 

4.1Voorbereiding op het gesprek met Koert Webbink. 

     De nota was al enige tijd in bezit van de leden, echter de meest recente versie was 

     niet rondgestuurd.  

De voorzitter inventariseert de reacties van de leden, die hieronder weergegeven, 

worden.  

- Dat mensen iets terug doen, als ze een uitkering krijgen is prima, maar pleit er 

wel voor dat het vrijwilligerswerk is dat bij de betreffende persoon past. 

- Als medewerkers van Vraagwijzer naar de SWT gaan, dan zou dat 

drempelverhogend kunnen werken, omdat ze dan meer zichtbaar hulpvragers 

zijn voor hun omgeving. 

- Het lijkt, dat men er nog steeds van uitgaat, dat iedereen aan het werk kan 

komen.  

- Men moet zich meer en meer realiseren dat het afwijzen telkens iets doet bij 

mensen en de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen neemt echt af. 

- In de tekst lezen we nog over AWBZ instellingen die niet meer bestaan 

- We constateren nog al wat grammaticale fouten, o.a…..  zo min mogelijk moet 

zijn zo weinig mogelijk worden. 

- Hoe moet je uitgangspunten herkennen in de formulering dat” bij de uitvoering 

van gemeentelijke voorzieningen altijd gezocht wordt naar een passend 

schaalniveau en logische samenwerkingsvorm” ? 

- Een positief gegeven is, problemen integraal aangepakt worden. 

- De formulering in een mailbericht, dat ” de verwachting is, dat het stuk aan het 

college wordt aangeboden niet wezenlijk maar zal afwijken van deze versie”, 

roept weerzin op en doet de vraag ontstaan, wat we nu nog moeten bespreken? 

- We gaan informeren wie er bij dit betrokken zijn geweest.   

  

  

      5.Atielijst van 10 maart 2016 
ACTIELIJST 

 Datum Actie Wie? Deadline/ 

opmerkingen 

1. 28-9-2015 Themavergadering 

Netwerkontwikkeling 

Henk/ Gerard Zie mededeling  
3.2 

2. 28-9-2015 Huishoudelijk reglement Henk, Gerard 2017 

 2016    

3. 14-1-2016 Inventariseren welke blaadjes 

(contactorganen) er zijn binnen de 

gemeente. 

Katja en Henk 

(René) 

Van Alverna, 

Hernen 

Leur en 

Bergharen zijn 



blaadjes bekend. 

Geen blad in 

Niftrik. 

 

4. 14-1-2016 Flyers maken  30-3 bespreken  

Is geagendeerd. 

 

5. 14-1-2016 De kosten vaststellen als Wmo 

regelmatig in de Wegwijs publiceert. 

 Eereeerst een artikel 

opstellen, daarna 

Naar kosten 

informeren. 

 

6. 16-3-2016 Mobiele telefoon aanschaffen (niet 

noodzakelijk een smartphone) i.v.m. 

continuïteit bereikbaarheid. Telefoon 

gaat in eerste instantie naar Gerard. 

 

Godelieve 

afgehandeld 

7. 16-3-2016 Namen/contactgegevens 

contactpersonen swt doorgeven aan 

Wijnand Rommens 

 

Gerard  

Thea en Sylvia 

leggen contact 

met SWT 

8. 16-3-2016 Instructie thuishulpen i.v.m. 

signalering aan swt onder aandacht 

subsidiegever brengen 

Gerard en  

Henk 

t.z.t  in het 

gesprek met  

Engels komt dit 

aan de orde. 

 

ngels 

9. 16-3-2016 Agenderen voor studiedag 30 maart 

 Flyers (zie punt 4.) 

 Beheer Dropbox 

 Bijlagen pij punten 3.8 en 3.9 

uit dit verslag 

 PR via Wegwijs 

 Zie agendapunt 

8 

1

0 

16-3-2016 Contact opnemen met BTB over 

advisering t.a.v. Parkeerbeleid 

Gerard Nog niet gebeurd. 

2

1 

16-3-2016 Zorgbelang vragen om in company 

een cursus helder schrijven te 

organiseren. 

Henk afgehandeld 

3

2 

 

16-3-2016 

Contact opnemen met Koert Webbink; 

onderwerp (overlag Wmo en 

Participatiewet) agenderen voor 14 

april 

Henk; 

 

db 

afgehandeld 

4 16-3-2016 Contact opnemen met websitebouwer 

over aanpassingen 

Godelieve Dit is gebeurd, 

Maar dit liep niet 

naar wens. 

Eind april 

besluiten of we 

elders de 

aanpassingen  

laten doen. 
 

6. Terugblikken op de Studiedag 30 maart, Leurse Hof         

6.1. Het verslag. Het verslag wordt vastgesteld. 

6.2. het overzicht van de werkafspraken. Leden uiten complimenten dat er een goed 

begin is gemaakt om het verder uit te werken. Nicoline levert haar suggesties in bij 

Sylvia, die er verder mee aan de slag gaat.  

6.3. Hoe maak je de vertaalslag van de theorie naar de praktijk? 

Met de verdere aanpassingen van het gemaakte overzicht heeft men al een stap 

gezet. 

 

 



7. We ontvangen Dhr. Koert Webbink i.v.m. de behandeling van  

de nota “Visie op werk en inkomen. 

Na verwelkoming probeert de voorzitter helder te krijgen wat onze inbreng 

vanavond kan zijn. Op de adviezen, die gegeven worden, wordt in eerste instantie 

terughoudend gereageerd. 

Op de vraag welke inwoners betrokken zijn bij het opstellen van de nota, licht Koert 

toe, dat deze nota ontstaan is uit een bestuurlijke behoefte om alles van het 

bestaande bij elkaar te zetten. Lies Beekmans en medewerkers van Vraagwijzer 

hebben mee geschreven. Het advies wordt gegeven externen er bij te betrekken, 

waardoor burgerbetrokkenheid meer tot recht komt. Gewezen wordt op hoofdstuk 9 

van de bijgestelde nota Wonen en Zorg in Wijchen. De contacten met de Wmo-raad 

worden beschreven en gemeld wordt wat met de inbreng is gedaan. 

Een visie van het College over de “moeilijk plaatsbaren” wordt gemist. Is er oog 

voor wat het beleid met mensen doet?  

Koert neemt kennis van de punten, die onder punt 4A naar voren zijn gebracht. 

Hij zal bekijken in hoeverre deze punten in de nota nog aan bod kunnen komen. 

    

8. Verdaagde agendapunten van de Studiedag 

- publicaties in de Wegwijs: Dit punt is aan bod geweest bij de afsprakenlijst no.5 

- Beheer dropbox: Het is wenselijk in de e.v. vergadering uitleg te geven over de 

   Dropbox. Gerard zorgt voor de beamer, die in het Koetshuis aanwezig moet zijn. 

 

9. Info vanuit de communicatiehoek, Wat komt er op de web site? 

- Er zijn afspraken gemaakt over het updaten van de site. 

- Contact met de bouwer wordt gelegd. 

- De eerstvolgende vergadering een beamer regelen voor een instructie Dropbox. 

- Het blijft lastig om na een vergadering een tekst te formuleren die op de site 

geplaatst kan worden vanwege embargo op de documenten.  

 

10.  Rondvraag 

 De voorzitter wil graag de informatie over de uitgaven die gedaan zijn in de tweede 

 helft 2015 t.b.v. de Wmo-raad. Deels zijn uitgaven via Nicoline door de Gemeente 

 betaald en deels kwamen de betaalopdrachten van rond € 1500, bij de 

 penningmeester terug. De verantwoording van 2015 is niet duidelijk. 

 Ter informatie:- op 19 jan. 2016 werd € 1582,00 overgemaakt om een aantal 

      nota’s van  2015 te betalen. 

  - op 20 januari 2016 wordt € 7.360,56 gestort, zijn de toegekende 

      subsidie voor 2016 

  - op 1 febr.2016 wordt € 7.360,56 gestort met de omschrijving: 

     Subsidie opstartkosten 

Nicoline zegt toe duidelijkheid hierover te verschaffen. 

 

11.  Sluiting 

 

 

Gerard Wesseling 18 april 

 

Aktielijst 

 Datum Actie Wie? Deadline/ 

opmerkingen 

1. 28-9-2015 Themavergadering 

Netwerkontwikkeling 

Henk/ Gerard Zie mededeling  
3.2 

2. 28-9-2015 Huishoudelijk reglement Henk, Gerard 2017 

 2016    

3. 14-1-2016 Inventariseren welke blaadjes 

(contactorganen) er zijn binnen de 

gemeente. 

Katja en Henk 

(René) 

Van Alverna,Hernen 

Leur en Berg-

haren zijn 

blaadjes bekend. 



Geen blaadje in 

Niftrik. 

 

5.  De kosten vaststellen als Wmo 

regelmatig in de Wegwijs publiceert 

 Eereeerst een artikel 

opstellen, daarna 

naar kosten 

informeren. 

 

1

0 

16-3-2016 Contact opnemen met BTB over 

advisering t.a.v. Parkeerbeleid 

Gerard Nog niet gebeurd. 

4 16-3-2016 Contact opnemen met websitebouwer 

over aanpassingen 

Godelieve Dit is gebeurd, 

Maar dit liep niet 

naar wens. 

Eind april 

besluiten of we 

elders de 

aanpassingen  

laten doen. 

1 14-4-2016 Rooster opstellen “telefoonwacht” Gerard/ Henk  

2 14-4-2016 Sylvia en René stellen een reactie op, 

Inzake Wonen en Zorg in Wijchen 

Sylvia en 

René 

 

3 14-4-2016 Het document ontwikkelingen WMO 

agenderen ( Sylvia) mededeling 3.5 

Gerard  

4 14-4-2016 Godelieve en Gerard bezoeken de 

bijeenkomst van het RPE di 19 apr. 

Godelieve en 

Gerard 

 

5 14-4-2016 Het overzicht werkafspraken verder 

uitwerken en opnemen in dropbox 

Sylvia   

6 14-4-2016 Uitleg dropbox e.v. vergadering. 

Beamer regelen 

Sylvia en 

Gerard 

 

7 14-4-2016    

8 14-4-2016    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening en ontmoeting met mensen van de sociale wijkteams (swt) 

Van de wijkteams zijn aanwezig Weijnand Rommens, projectleider zorgketen en  

Nellie Slooten, teamleider van het sociaal wijkteam Noord. 

Henk opent de vergadering met een welkom aan Weijnand en Nellie. Er volgt een 

voorstelrondje. 

Missie/visie Wmo raad  

De missie/visie vormt het uitgangspunt waarmee de Wmo raad met mensen in 

gesprek treedt. De Wmo raad is nog zoekende, hoe haar positie in te vullen (wat wel, 

wat niet) en bezig met het opbouwen van een netwerk. Het swt is daar een belangrijk 

onderdeel van. De Wmo raad is benieuwd of en hoe zij iets kan betekenen voor de 

swt’s. 

Vanuit de swt’s is behoefte aan een klankbordgroep. Er komen weinig klachten binnen 

en men vraagt zich af of de swt’s het zo goed doen of dat er iets anders aan de hand 

is. Zaak is nu om te bezien hoe dat te organiseren en hoe met elkaar te 

communiceren. 

Dreigen er burgers buiten de boot te vallen? Weten de burgers de swt’s te 

vinden? 

De swt hebben zelf het gevoel dat er toch nog een drempel is om contact op te 

nemen. Er hangt om de swt’s nog te veel een aura van zorg, terwijl de swt’s ook in 

het kader van preventie een rol zouden willen spelen. 

Gerard noemt als signaal dat hem bereikt heeft dat men in wijkteam Noord ervaart 

dat er te veel glas is en daarmee te weinig privacy. Ander precair punt: de gastvrouw 

kan in principe je buurvrouw zijn. 

Wat betreft het buiten de boot vallen: Weijnand onderscheidt 3 groepen: jongeren, 

middenmoot en ouderen. De middenmoot weet de swt’s aardig te vinden. De jongeren 

(tot 23 jaar) vormen een zorgpunt, die lopen niet binnen. Het is een zoektocht om die 

te bereiken. 

Ouderen komen vaak binnen via de wijkverpleging die deel uitmaakt van het swt. 

Desgevraagd: de signaalfunctie van de huishoudelijke hulpen is volledig weggevallen 

door de minimalisering van deze vorm van hulp. In sommige plaatsen wordt 

kassapersoneel getraind om te signaleren. 

Hoe is de relatie tussen de deelnemende instellingen? 

Die is in ontwikkeling de neuzen staan nog niet allemaal dezelfde kant op. Niet wat 

betreft de werkvloer – dat loopt goed, wel qua ‘kantoren ’van de grote organisaties. 



Maar vanuit de rijksoverheid is er door de bezuinigingen wel een financiële prikkel om 

eensgezind(er) op te trekken. 

Hoe bouwen Wmo raad en swt een relatie op? 

De Wmo raad geeft zelf aan dat ze er voor zal waken om te dicht op de uitvoering te 

gaan zitten. De Wmo raad is op zoek naar thema’s waar beide partijen wat aan 

hebben. 

Desgevraagd deelt Weijnand mee dat nu gestart wordt met klanttevredenheidsonderzoeken, 

in verschillende vormen (zie ook rapportage over lokale toegangspoort). 

Afgesproken wordt dat de swt’s laten weten wie de vaste contactpersoon voor de Wmo raad 

wordt. Vanuit de Wmo raad zullen Thea van Vlijmen en Katja Jamin de kar in deze trekken. 

Vorm: 1x per kwartaal informeel koffie drinken en kijken wat raad en teams voor elkaar 

kunnen betekenen, wat de Wmo raad kan toevoegen. 

Bereiken de swt’s iedereen en bereikt iedereen de swt’s? Er zijn geluiden dat er 

wmo-gelden nieuwe stijl op de plank blijven liggen. 

De swt’s bereiken niet iedereen, zijn ook pas gestart. De teams zijn zoekende de drempel te 

verlagen. 

Sylvia informeert of de thuishulpen instructie krijgen de swt’s te promoten. Dat blijkt niet 

het geval. Verondersteld werd, dat  dit veroorzaakt was door het minimaliseren van de 

hulp. De beleidsambtenaar, Mevr. Lies Beekmans berichtte ons , dat er in Wijchen geen 

sprake was het minimaliseren van de hulp. 

Weijnand neemt deze optie zeker mee. De Wmo raad zal dit punt ook bij de subsidiegever 

onder de aandacht brengen. 

Getracht is niet-digitaalvaardigen via de Wegwijs te ïnformeren, ook is er huis aan huis een 

informatieboekje verstrekt. Het blijkt echter dat mensen pas open staan voor informatie als 

ze hulp nodig hebben.  

Sylvia geeft aan dat ze graag een keer een locatiebezoek wil brengen. Via de 

contactpersonen wordt dat geregeld. Maar: Mozaïek en Noorderlicht zijn elke ochtend open, 

daar kan ze gewoon binnen lopen.  

 

1. Vaststelling agenda – de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Afspraken m.b.t. Dropbox (wat, documentstructuur, wie is daarvoor 

verantwoordelijk, werkwijze) agenderen voor de studiedag op 30 maart. 

 

3. Mededelingen 

Van Zorgbelang is bericht ontvangen, dat wij door hen erkend worden als een 

organisatie die een beroep op hen kan doen. 

3.2 Henk is uitgenodigd door “Gezond Wijchen” op 1 maart, een initiatief van de 

Wijchense huisartsen. Het is een club van mensen die op enigerlei manier te 

maken hebben met gezondheid, aangestuurd door de huisartsen met Joop de 

Vette als voorzitter. Henk heeft afgesproken dat als de Wmo raad iets voor 

Wijchen Gezond kan betekenen, ze contact op kunnen nemen. Waarmee deze 

organisatie aan het netwerk kan worden toegevoegd. 

3.3 Concept nota “Parkeerbeleid” ontvangen van de gemeente, met daarbij het 

verzoek vóór 1 april te reageren. De werkgroep BTB is ook gevraagd een 

reactie te geven. Conclusie: weinig opmerkingen, de in het stuk beschreven 

situatie komt dicht bij wat wenselijk is. Besluit: Gerard neemt contact op met 

de BTB. Wmo raad zal hun advies in principe overnemen. Wordt vooraf wel nog 

rondgemaild voor eventuele aanvullingen/opmerkingen.  

3.4 N.a.v. de mail over het cursusaanbod van IederIn heeft tot op heden niemand 

gereageerd. Ter herinnering: 

1. Hoe haal ik de pers? – donderdag 12 mei 

2. Communiceren met social media – donderdag 2 juni  

3. Scherp en helder schrijven – donderdag 23 juni 

Tijd 10.30 – 15.30 uur, inclusief eenvoudige lunch.  

De workshops zijn in Utrecht, deelname is gratis. Wie wil gaan zal zichzelf 

opgeven. Henk zal Zorgbelang vragen om in company een cursus helder 

schrijven te organiseren. 

3.5 Henk en Gerard zijn uitgenodigd deel te nemen aan gesprekken over de 

populatiegebonden bekostiging. Wordt vervolgd. Nicoline licht toe: er moet 

eerstmeer duidelijkheid komen over de financiering. 



3.6 Ter kennisname zijn ontvangen de agenda’s van de commissievergaderingen in 

de maand maart, met daarbij opgemerkt, als je wilt inspreken (vijf min.) dat je 

je dan moet melden.  

3.7 Studiedag 30 maart a.s. vindt plaats in de Leurse Hof 

 Tijdstip 10.00 u. – 16.30 u. Aan de voorbereiding wordt door het db gewerkt in 

contact met Joke Stoffelen. Gerard is verhinderd op 18 maart. René zal hem 

vervangen. 

3.8 Nicoline heeft rondgestuurd in een bijlage van een mail op 23 febr. Het boekje 

“Zo werkt u aan kwaliteit van de WMO” en “De Jaarrapportage WMO en Jeugd”. 

Henk stelt voor deze stukken en die van 3.9 te betrekken bij de studiedag op 

30 maart. Nicoline licht toe. “Zo werkt u aan kwaliteit” heeft een link met de 

populatiebekostiging. Zij adviseert het stuk in dat kader te lezen. Het gaat dan 

vooral om maatschappelijke effecten en kwaliteitscriteria. 

 De gemeente Wijchen doet aan allerlei tevredenheidsonderzoeken mee, 

waarschijnlijk heeft Lies Beekmans daar een overzicht van.  

3.9 Ons is toegestuurd “Zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten” van de hand 

van het RPE. Zie agendapunt 6 en de bijlage. 

3.10  Gerard bezocht de informatieavond over het doelgroepenvervoer. Per augustus 

willen gemeenten in de regio starten met een regiecentrale. Wijchen heeft 

echter nog contracten lopen met diverse vervoerders. Verschillende 

vervoersoorten zullen op verschillende tijdstippen bij de regiecentrale 

aansluiten (bijv. leerlingenvervoer in 2018, het huidige wmo vervoer van de 

stadsregiotaxi wordt 1 sept 2016 ondergebracht in het nieuwe 

vervoerssysteem.  ). 

3.11 Koert Webbink wil een keer langs komen om te praten over de overlap tussen 

Participatiewet en Wmo. Henk wil graag een korte samenvatting/leeswijzer 

voor het onderliggende stuk op papier. Hij zal contact opnemen met Koert en 

dit onderwerp agenderen voor 14 april. 

 

4. Vaststellen notulen 11 februari 2016 – de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Actielijst van 11 februari – wordt aangepast. 

 

6. Documenten Zo werkt u aan kwaliteit van de WMO, De Jaarrapportage WMO en 

Jeugd, Zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten 

 Bespreken op studiedag 30 maart. 

 

7. Info vanuit de communicatiehoek 

 Op Twitter zijn er inmiddels 35 volgers. Godelieve onderzoekt of de berichten op de 

website zichtbaar gemaakt kunnen worden. Datzelfde zal zij doen voor wat betreft 

Facebook. Bij onvoldoende medewerking van de websitebouwer kan Godelieve Henk 

inschakelen. 

 René is op dit moment de enige die de content van de site kan aanpassen. Dat 

maakt het erg kwetsbaar. Sylvia kan hem assisteren als haar gezondheid het weer 

toelaat.  

 

 Katja en Thea gaan volgende week met Rianne Verwoert (webmaster van de 

gemeente) om de tafel over de website van de swt’s.   

 

8. Rondvraag 

 Artikeltje voor de Wegwijs (gemeentepagina) dat Gerard aangeleverd had, is nog 

niet geplaatst. Nicoline zal hier achteraan gaan bij de afdeling Communicatie van 

de gemeente. Daarnaast moeten duidelijke afspraken met de gemeente worden  

gemaakt over de plaats van de Wmo raad op de gemeentepagina. Eerste aanzet 

hiertoe zal door Nicoline worden gegeven bij Shanna Geararts. 

Los hiervan staat dat de Wmo raad zelf een soort advertentie in de Wegwijs kan 

plaatsen. 

Publiceren in de Wegwijs (wat, frequentie) 30 maart bespreken. 

 Sylvia meldt zich af voor 9 juni, evenals Gerard en Riekie. De vergadering wordt 

verzet naar 16 juni.  Laatste vergadering voor de zomer:  14 juli. In augustus is 

er geen vergadering. 



 Nicoline vraagt of haar aanwezigheid elke keer gewenst is.  Afgesproken wordt dat 

zij voortaan alleen op uitnodiging komt.  Van haar kant zal zij uiteraard signalen 

die haar bereiken en die voor de Wmo raad interessant zijn, doorseinen. 

 

9. Sluiting 

 

Resterende vergaderdata 2016 

30 maart (studiedag); 14 april; 12 mei; 16 juni; 8 september; 13 oktober; 10 november; 

8 december. 

 

 

ACTIELIJST 

 Datum Actie Wie? Deadline/ 

opmerkingen 

1. 28-9-2015 Themavergadering 

Netwerkontwikkeling 

Henk/ 

Gerard 

30 maart 

2. 28-9-2015 Huishoudelijk reglement Henk, 

Gerard 

2017 

 2016    

3. 14-1-2016 Inventariseren welke blaadjes 

(contactorganen) er zijn binnen de 

gemeente. 

Katja en 

Henk 

(René) 

 

4. 14-1-2016 Flyers maken  30-3 bespreken 

wie 

5. 14-1-2016 De kosten vaststellen als Wmo 

regelmatig in de Wegwijs publiceert. 

  

6. 16-3-2016 Mobiele telefoon aanschaffen (niet 

noodzakelijk een smartphone) i.v.m. 

continuïteit bereikbaarheid. Telefoon 

gaat in eerste instantie naar Gerard. 

 

Godelieve 

 

7. 16-3-2016 Namen/contactgegevens 

contactpersonen swt doorgeven aan 

Wijnand Rommens 

 

Gerard 

 

8. 16-3-2016 Instructie thuishulpen i.v.m. 

signalering aan swt onder aandacht 

subsidiegever brengen 

 

Gerard/Henk 

 

9. 16-3-2016 Agenderen voor studiedag 30 maart 

 Flyers (zie punt 4.) 

 Beheer Dropbox 

 Bijlagen pij punten 3.8 en 3.9 

uit dit verslag 

 PR via Wegwijs 

  

10 16-3-2016 Contact opnemen met BTB over 

advisering t.a.v. Parkeerbeleid 

Gerard  

11 16-3-2016 Zorgbelang vragen om in company 

een cursus helder schrijven te 

organiseren. 

Henk  

12  

16-3-2016 

Contact opnemen met Koert Webbink; 

onderwerp (overlag Wmo en 

Participatiewet) agenderen voor 14 

april 

Henk; 

 

db 

 

13 16-3-2016 Contact opnemen met websitebouwer 

over aanpassingen 

Godelieve  

 

BESLUITENLIJST 

Datum Besluit 

14-1-2016 De dropbox gaat gebruikt worden als archief. De kosten daarvan jaarlijks in de 

begroting opnemen. 

 

 


