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Betreft: Notulen 10 april 2019   

 

 Notulen 47 ‘overleg van de Wmo raad Wijchen  

Onderwerp Overleg Wmo raad Wijchen 

Datum 10 april 2019  

Plaats Koetshuis kamer 8 

Voorzitter Henk Grootveld 

Notulist Margreet Aldeweireldt 

Aanwezig Henk Grootveld, Gerard Wesseling, Hans Gunsing, Thea van 

Vlijmen, Rudy de Kruijf, Paula Meerveld, Katja Jamin.  

Namens Gemeente Wijchen Theo Anema en Margreet Aldeweireldt  

Afwezig -  

 

 

1 Opening en Mededelingen 

• Titus Burgers kan  niet aanwezig zijn vanwege een heidag van het College.  

8 Mei 2019 lukt het hem ook niet aanwezig te zijn vanwege zijn vakantie.  

• Theo Anema is het volgende overleg niet aanwezig vanwege een vakantie. 

• Paula Meerveld geeft aan te gaan stoppen met haar werk voor de WMO-raad. Ze heeft 

prettig met iedereen samengewerkt, maar het WMO-raadswerk past haar niet zo. 

Paula geeft aan “Als dit mijn werk zou zijn dan zou ik er mee stoppen”. Haar taken 

moeten verdeeld worden. Dit zal ook meegenomen worden onder agendapunt 5.  

• Henk Grootveld geeft aan, dat er nog passend afscheid van Paula zal worden 

genomen.  

• Vandaag wordt de vergadering gesloten om 17.00 uur.  

2 Vaststelling agenda 

• De agenda van 10-4-2019 wordt vastgesteld.  

3 Goedkeuring Notulen dd. 13 maart 2019 

Opmerkingen naar aanleiding van verslag: 

• Blz. 1; Hennie Biemondt is niet de directeur van het Samenwerkingsverband, maar 

wel van van Kans & Kleur.  

• Blz. 2; Theo Anema gaat niet met Ruud van MeervoorMekaar afstemmen, maar de 

Wmo raad zoekt zelf contact met AVAN en OpStap, als zij meer informatie willen.  

• Agendapunt 6; het woord “commissievergadering” ontbreekt in de zin. Aanpassen in 

definitieve verslag.  

4. Actiepuntenlijst van 13 maart 2019 

Relevante opmerkingen bij: 

3. 13-02-2019: Deze actie wordt verzet naar de vergadering van 12 juni. 

7. 13-03-2019: Een afspraak op db niveau moet nog geregeld worden. 

1. 13-03-2019: Inlooppunt Sociaak wijkteam op woensdagavond in Huis van de Gemeente. 

                       Miranda Thijssen heeft laten weten, dat het idee niet toegestaan wordt.               

                       Niet bekend is, welke overwegingen hier aan ten grondslag liggen.  
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                        De voorzitter zal navraag doen bij M.T. 

2.  13-03-2019: Bijnkomst leefbaarheidsgroepen in Batenburg 17 apr. 2019.  

                        Hans Gunsing heeft  tot op heden nog geen uitnodiging en geen agenda 

                        ontvangen. Aangezien Annemiek Nass met vakntie is, kan pas na het  

                        weekend hierover gecommuniceerd worden. 

5.  13-03-2019: Theo heeft bij de Goedkeuring Notulen gemeld dat niet hij het gesprek 

                        aangaat over de kosten van Op Stap, maar dat de Wmo raad zelf 

                        contact zoekt met AVAN en OpStap als zij meer informatie willen. 

6.  13-03-2019: Theo zegt toe, dat de leden donderdag 14 apr. het Jaarverslag via de mail 

                        zullen ontvangen. Dit punt is afgehandeld. 

7 en 8  13-03-2019:  de punten staan geagendeerd. 

9.  13-03-2019: Het verzoek notulen van LEA te kunnen ontvangen, is afgewezen. Wel kan 

                        met Miranda Thijssen hierover gesprken worden. 

Geen voortgang te melden van 13-03-2019 de punten 3-4. 

 

  

5.        5. amSamennstelling WMO-raad Wijchen : 

           En daarmee verband houdend, de taken van de leden. 

• Paula Meerveld had de  aandachtsgebieden SWT, CPW, Jeugd en Wijchen Present, 

welke overgenomen moeten gaan worden door de andere leden en het nieuwe lid.  

• Voorlopig willen  Rudy en Katja wel wat taken overnmen.  

• Rudy heeft aangegeven het overleg tussen SWT en CPW over te willen nemen van 

Paula. Omdat Rudy 13 mei niet kan is afgesproken dat Thea dat overleg overneemt 

en zij dit even communiceert met Weynand Rommens. 

• Er zal een advertentie worden geplaatst in de Wegwijs voor de werving van een nieuw 

lid. In de “oude” advertentie moet een wijziging aangebracht worden in de laatste 

alinea. ……verbeteringen in de uitvoering op het terrein…….  

Henk zal de reacties verzamelen.  

• Henk Grootveld is erg druk met “Centrum voor senioren” en het project “Iedereen 

doet mee”. Wil graag dat iemand de taken rond het centrum voor ouderen van hem 

overneemt. De WMO-Raad begeleidt het traject, totdat het definitieve bestuur is 

gevormd. Hans Gunsing neemt nu de begeleiding van de kwartiermakersgroep over 

tot de zomervakantie. Katja Jamin geeft aan nog zoveel mogelijk hierbij  betrokken te 

willen blijven. Hans sluit er dan bij aan. 23-4 Is er een bijeenkomst in café de Arend. 

Henk zal Hans dan introduceren aan de kwartiermakersgroep. Henk blijft wel het 

project “Iedereen doet mee” begeleiden. Verwachting is dat dit na de zomervakantie 

goed in de steigers staat. 

  

6. Van- en voor Theo Anema 

• Een gezamenlijke bijeenkomst van beleidsambtenaren sociaal domein en de WMO-

raad, is door hem voorgesteld, in overweging te nemen. In Druten is daar voor 

gekozen.  In onze  volgende bijeenkomst 8-5 zal dit onderwerp op de agenda komen 

en wordt er uitgebreid bij stilgestaan. Gerard stelt voor het Jaarverslag van de 

Aviesraad Sociaal Domein Druten op te vragen en rond te sturen.  

7.  Communicatie na kick-off bijeenkomst 

• WMO-raad is niet tevreden, hoe het proces door de gemeente opgepakt is na de wel 

zeer geslaagde kick-off bijeenkomst. Er is niets meer gecommuniceerd en opgepakt. 

Dit is ook besproken met de betreffende beleidsadviseur. Er wordt een “kartrekker” 

gemist.  

• Er volgt nu alsnog een artikel in de Gelderlander, Wegwijs en de Waalkanter waarin 

de stand van zaken wordt doorgegeven. 

• Er wordt een enquete ontwikkeld door “Zorgbelang inclusief” uit de input van de twee 
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werkgroepen waar overigens geen enkele burger aan heeft deelgenomen alleen 

professionals. Rudy de Kruijf vraagt zich af hoe representatief de gesloten vragen dan 

zijn. In de Wegwijs komt te staan, dat de enquete huis-aan-huis wordt verspreid. 

• De gesloten vragen uit de vragenlijst worden nog voorgelegd aan de WMO-raad.  

Henk stuurt deze lijst door als hij deze heeft ontvangen.  

• Thea van Vlijmen is van mening dat er vanuit de WMO-raad een bezorgde brief moet 

worden gestuurd aan de gemeente . Dit wordt aangehouden omdat het al indringend 

is besproken met Lucas van Horck, en er herstelstappen worden ondernomen door de 

gemeente.   

 

8. Jaarverslag WMO-raad Wijchen 

• Complimenten voor het jaarverslag worden uitgesproken. Het Jaarverslag wordt 

meegestuurd bij de financiële verantwoording 2018 aan de gemeente. 

9. Info vanuit de communicatiehoek door Rudy 

• Rudy doet het voorstel, wat op de WMO-website staat, over te laten nemen op de 

gemeentelijke website. Leden gaan hiermee akkoord. 

• Theo doet voorstel om voor de WMO-raad ook een infographic te ontwikkelen voor 

plaatsing op de gemeentepagina van de Wegwijs. Dit zou dan als er opvulling nodig 

is, kunnen worden ingezet als extra publiciteit voor de WMO-raad.  

• De LED-borden bij de ingang van Wijchen kunnen mogelijk ook worden gebruikt voor 

bekendheid van de WMO-raad. Rudy informeert hiernaar. Tevens zal hij proberen te 

achterhalen, welke organisatie de informatieschermen in de wachtkamers bij de 

huisartsen, regelt. 

• Gerard geeft aan dat de Facebook foto’s zijn verouderd, deze moeten worden 

vervangen, maar het lukt, tot nu toe, niet de wijzigingen door te voeren. 

• Thea: Twitter tekst zal zijn “Ouderen naar de Arend?!?”   

10. Vermeldingswaard vanuit de aandachtsgebieden 

• 21 maart 2019 was er een informatieavond Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen. 

Hans Gunsing geeft aan dat o.a. de kosten worden gepresenteerd. Deze vallen 

waarschijnlijk duurder uit door de BTW-opplussing. Hans Gunsing koppelt terug over 

de bijeenkomst van 21-3-2019, waarna Theo aangeeft, dat het verstandig is, dat Lies 

Beekmans nog een keer het contract komt toelichten.  

• Katja Jamin neemt contact op met Sylvia Lambrichs over kwetsbare ouderen, die de 

weg niet kunnen vinden naar faciliteiten.  

• Seniorenberaad; Mogelijk komt Harrie Bakker terug als deelnemer.  

• Opgemerkt wordt, dat mensen vanuit Wijchen Noord hun lidmaatschap KBO opzeggen 

en kiezen voor KBO Bergharen-Hernen-Leur of KBO Alverna.  

• Er is op 16 april 2019 een Welzijnsmarkt in het Mozaïek.  Thea van Vlijmen zal er 

naartoe gaan. Volgende keer terugkoppeling.  

 

11. Rondvraag en sluiting 

• Rudy geeft aan, dat hij er de volgende keer niet bij is.  

• Sluiting om 17.00 uur 
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Actielijst 10-4 2019  

 Wanneer 

afgesproken? 
Wat? Wie? opmerkingen 

 

1. 13-2-2019 Stichting Leergeld m.n. ‘passend 
onderwijs’:  Henk en Gerard gaan in 

gesprek.   

Henk 
Gerard 

Geen voortgang 
Te melden 

2. 13-2-2019 Uitnodigen bestuurders project 

Rondom Wijchen en  Meer voor 

mekaar en Titus Burgers 

Henk/ 

Gerard 

Wordt gepland in 

juni 

3. 13-3-19 Inlooppunt sociaal wijkteam in het 

Huis van de gemeente. 
Agenderen voor WMO-overleg van 3 

juni 2019. 

 
 

Gerard 

 
Henk 

 

4. 13-3-2019 Gezamenlijke bijeenkomst van de 

leefbaarheidsgroepen wordt gehouden 

in Batenburg op 17 april 2019. 10-4; 
Theo heeft geen contact meer gehad 

met Annemiek Nass vanwege ziekte. 

Zij is nu op vakantie, hij probeert het 

nog voor de 17e.  

Theo  

5. 13-3-2019 Zorgcentrum voor cluster 4 kinderen 

in Wijchen? Paul Loermans bespreekt 

dit onderwerp met Kans & Kleur. Theo 

volgt het.  

Theo  

 6. 13-3-2019 Jaarverslag van leerplicht en van  

Kans en Kleur aan de WMO-Raad 

toesturen. Theo pakt dit samen met 

Paul Loermans op.  

Theo  

8. 13-3-2019 Binnenkort komt het jaarverslag van 

het leerlingenvervoer. Dit stuurt Theo 

naar het College en ter kennisname 

aan de Wmo-raad. 

Theo  

9. 10-4-2019 Overleg met Lies Beekmans over het 

seniorencentrum annuleren. 

Gerard  

10. 10-4-2019 Samenwerking CPW 

Waar is overlap en kan er worden 

samengewerkt? Henk neemt contact 

op met Jolien Bodde, voorzitter CPW. 

Henk  

11. 10-4-2019 Aanpassingen onder 2. doorvoeren 

verslag 13-3-2019. 

Gerard  

12. 10-4-2019 Advertentie Wegwijs werving nieuw 

lid. 

Henk  

13. 10-4-2019 Overleg beleidsambtenaren Sociale 

Leefomgeving en WMO-raad  aan het 

begin plaatsen van de agenda van 8 

mei, en er ruim de tijd voor 

inplannen.Informatie uit Druten 

opvragen en doorsturen. 

Gerard  

14. 10-4-2019 Organogram beleidsadviseurs Sociale 

Leefomgeving. Theo stuurt naar WMO-

Raad.  

Theo  

15. 10-4-2019 Doorsturen vragenlijst/ enquetevragen Henk  
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van “Zorgbelang Inclusief” als deze bij 

Henk binnen is.  

16. 10-4-2019 Doelgroepen vervoer als agendapunt 

opnemen op de agenda van 8-5-2019.  

Lies Beekmans uitnodigen om op 8-5-

2019 voor het geven van een 

presentatie over Doelgroepenvervoer 

in Wijchen.  

Theo stemt af met Gerard.  

Gerard 
 

 

 
Theo/ 

Gerard 

 

 

 


