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Secretariaat: G.J.M. Wesseling 

(06) 30 95 38 41 

info@wmoraadwijchen.nl   
 

 

 

 
 

Betreft: Notulen 9 oktober 2019   

 

 Notulen 51 ‘overleg van de Wmo raad Wijchen  

Onderwerp Overleg Wmo raad Wijchen 

Datum 9 oktober 2019 

Plaats Huis van de Gemeente, kamer Bergharen 

Voorzitter Henk Grootveld 

Notulist Margreet Aldeweireldt 

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

Vlijmen, Katja Jamin, Rudy de Kruijf namens WMO-raad. 

• Ernie Drissen, Stichting Leergeld. 

• Namens Gemeente Wijchen Noortje van de Pas en Margreet 
Aldeweireldt (notulist).  

Afwezig - 

 

 

1 Opening  

• Vandaag zal Ernie Drissen aansluiten rond 16.15 uur 

• Wethouder Burgers heeft zich afgemeld voor vandaag i.v.m. vakantie. Volgend 

bijeenkomst (13-11) sluit hij aan. Noortje heeft dit met hem afgesproken en in 

zijn agenda laten plaatsen.  

• De vergaderlocatie wordt nader bekeken. Het is mogelijk om de ruimtes te 

koppelen in het Huis van de Gemeente. Voorkeur voor vergaderen in Villa 

Sterrebosch. Gerard kijkt naar de mogelijkheden.  

 

2 Vaststelling agenda 9-10-2019 

• Hans Gunsing wil als agendapunt de informatieve krant Zorg & Ondersteuning 

inbrengen. Wordt behandeld als agendapunt 3a.  
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Goedkeuring notulen dd. 11-9-2019 

• Thea; Bij mail BTB, 2e punt helemaal laten vervallen en vervangen door: 

• “Op verzoek van de gemeente zijn Rondom Wijchen beheersmaatregelen 

opgesteld n.a.v. de tekorten en de toename van hulpvragen. Er zijn lange 

wachttijden voor zowel WMO als Jeugd. Door zowel gemeente als Rondom Wijchen 

wordt gezocht naar oplossingen”. Gerard zal de wijziging in de notulen verwerken. 

• Katja Jamin zal weer contacten leggen met het Sociaal Wijkteam.  

• WMO-raad is benieuwd of er zicht is op de veranderende vorm van activiteiten bij 

Rondom Wijchen. Hoe wordt het aangepakt? Wat zijn de beheersmaatregelen? Op 

13-11-2019 met de wethouder bespreken. 

Noortje geeft aan dat zij verantwoordelijk is voor de klassieke WMO. 

Beheersmaatregelen worden vooral gezocht in het tijdelijk anders werken, want er 

is geen geld voor 5 extra fte’n. Eind oktober verwacht zij een dalende lijn te zien 

hierdoor in de wachttijden.  

• Katja vraagt hoe het gaat met de aanvragen voor tijdelijke huishoudelijke hulp na 

bijv. een ziekenhuisopname. Noortje zal dit uitzoeken en komt er de volgende 

keer op terug. Actie Noortje 
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• Hans, Blz. 3 m.b.t. drop-box staat niet op de agenda. Volgende keer wel opnemen 

in de agenda. Actie Gerard; 

• De adressenlijst wordt aangepast en vervangen. 

A Studiedag/Zorgkrant?! 

• Hans geeft aan dat er op 14-11-2019 een bijeenkomst in Utrecht georganiseerd 

wordt door de Koepel van adviesraden en stelt voor om daar heen te gaan. 

Iedereen kan. Gerard zal de aanmelding verzorgen en stuurt de mail nog eens 

rond.  

• Studiemiddag op 11-12-2019 staat in het teken van de vraag “maken wij het 

verschil”?  Noortje is hierbij ook aanwezig. De middag zal worden opgesplitst in 2 

delen: 

1. Doen we de dingen die we moeten doen? 

2. Terugkoppeling/krenten uit de pap van de bijeenkomst van 14-11-2019. 

Voorbereiding 13-11-2019 14.00 u. 

• De Zorgkrant: Hans is van mening dat WMO-raad betrokken moet worden bij het 

tot stand komen  van het krantje. Henk zal hierover een mail/brief schrijven. 

 

 4 Aktielijst 11 september 2019 

     Afgehandeld: Punt 1. Leergeld:  

                    punt 12 Jaarverslag Kans en kleur 

                    punt 14 Afvalregeling is een jaar uitgesteld 

                    punt 15 folders 

     Aangehouden: Punt 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 11 - 13 

     M.b.t. punt 6: Noortje stelt een werklunch voor begin jan..  Akkoord 

     M.b.t. punt 8: Wethouder is aanwezig in de vergadering van november. 

 

5  5. Mededelingen  

Het se  Seniorenberaad kan aansluiten in de vergadering van februari 2020.         

           Katja nodigt het seniorenberaad uit. 

  

6. Sta666.  Stand van zaken sollicitatie nieuw lid 

S      WMO-raad is op zoek naar iemand die affiniteit heeft met de diverse onderwerpen, het 

liefst op het gebied van jeugdzorg of een aanverwant terrein, en die ook goed in het team past.  

• Hans en Henk hebben mensen uit hun kring benaderd maar dit heeft niets 

concreets opgeleverd.  

• Besloten wordt dat Rudy, Thea en Henk binnenkort het gesprek met 

De sollicitant aangaan.   

 
  

  

7.  Stand van zaken Inclusieagenda n.a.v. gesprek met wethouder 24-9-2019 

• Op 24-9-2019 hebben Katja en Henk een gesprek met Titus Burgers en Lucas van 

Horck gehad over het ongenoegen van de WMO-raad over de reactie per brief op 

hun voorstel. 

• Lucas gaat in gesprek met zijn collega’s. Er volgt een plan nog deze week, en op 

22-10-2019 vindt het vervolggesprek plaats. Dit zou nog door Lucas worden 

bevestigd, maar Katja heeft nog niets vernomen. Noortje zal aan Lucas vragen dit 

alsnog te doen.  

• Rudy vraagt zich af waarom de ambtenaren moeite hadden met reactie WMO. 

Henk geeft aan dat daar niet een heel duidelijk antwoord op gekomen is. Wel 

kreeg hij de indruk dat het met termijnen te maken had. Henk had niet het idee 
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dat Titus heel negatief was. Een echte “trekker” wordt in deze gemist door Henk 

en Katja.  

• Er komt nu een nieuwe inclusie-agenda, een aantal zaken moeten meegenomen 

worden in de begrotingsvergadering van november. De WMO-raad heeft behoefte 

aan een tijdspad. 

• De WMO-raad is van mening dat de beleidsmakers van de gemeente nieuw op te 

stellen beleid langs de inclusie-agenda moeten leggen en toetsen of het beleid 

daaraan wel voldoet.  Dit ook uitdragen richting wethouder.  

• Afgesproken wordt dat de inkomende documenten over de inclusie-agenda onder 

embargo worden rondgestuurd binnen de WMO-raad en iedereen meldt wat zij/hij 

ervan vindt. Dit onderwerp komt ook op de studiemiddag aan de orde.  

8. Advies inzake aanbesteding hulpmiddelen 

 

• de beleidsmedewerker maakte in dit geval gebruik van het mailadres van de 

website om zaken naar toe te sturen door. Deze wordt echter niet regelmatig 

uitgelezen. Dit kan anders geregeld worden. Uit het verleden is gebleken, dat 

documenten via de contactambtenaar in goede orde verstuurd en ontvangen 

werden. De documenten kunnen rechtstreeks naar de e-mailadressen van de 

leden gestuurd worden. (zie adressenlijst) 

• Er moet een reactie vanuit de WMO-raad worden gegeven aan de resonans groep. 

Gerard denkt hierover na de komende tijd en zal een reactie geven namens de 

WMO-raad. Eventuele vervanger tijdens herfstvakantie van Noortje is Lies 

Beekmans.  

9.  Vermeldenswaard vanuit de aandachtsgebieden 

 

• Seniorencentrum opent 7 november 2019 de deuren in Villa Sterrebosch. 

De openingstijden zijn dinsdag, woensdag, donderdag van 9.30-12.30 uur en van 

13.30 – 16.30 uur. De Voorzitter is aanwezig geweest bij de 

kennismakingsochtend en hij was verrast over de hoeveelheid vrijwilligers.  

10 Stichting Leergeld – Ernie Drissen 

• Ernie Drissen, van Stichting Leergeld wordt welkom geheten. Zij is tevens 

voorzitter van de Voedselbank 

• WMO-raad is benieuwd naar de kansen en successen van Stichting Leergeld in 

relatie tot de inclusie-agenda en Iedereen doet mee.  

Waar lopen zij tegen aan? Tevens is de Wmo-raad Wijchen geïnteresseerd in het 

wel en wee van de Voedselbank 

Uit de informatie blijkt dat Stichting Leergeld momenteel geen Wijchense inwoners 

ondersteunen. Daarnaast zijn plaatselijk nog andere organisaties op dit gebied 

actief. De gemeente ( kindregeling), Charitas en Vincentius. Ieder hanteert zijn 

eigen uitgangspunten en werkwijzen 

Ook wordt geconstateerd dat tussen de genoemde organisaties contacten 

wenselijk zijn. Ernie vraagt of de WMO-raad een rol zou kunnen spelen in het bij 

elkaar brengen van de diverse stichtingen die zich inzetten voor 

armoedebestrijding. De rollen zouden duidelijker moeten zijn. De één zet zich hier 

voor in, de ander daarvoor. Het is nu vaak zo dat iedereen wat doet.  

De voorzitter stelt voor dit punt met de wethouder Burgers te bespreken. 

Aangezien financiële ondersteuning van gezinnen bij de C.P.W. thuis hoort, zou in 

overleg met hen bekeken moeten worden of ook  wethouder Derks hierbij  

betrokken zou moeten worden. Henk zal een brief opstellen samen met de CPW en 

naar Nick Derks sturen.  
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• Voedselbank; De WMO-raad is benieuwd hoe het gaat met de voedselbank. Ernie 

geeft aan dat dit een gestroomlijnd bedrijf is met een professioneel Bestuur op 

landelijk niveau. Zij hebben op hoog niveau contacten met ondermeer Unilever en 

Albert Heijn. Men krijgt genoeg voorraad, maar verse producten krijgen, blijft een 

probleem.  

• Rudy vraagt of er ook nog mensen zijn die de Voedselbank nodig hebben 

maar hen niet weten te vinden? Ernie geeft aan dat dit vooral ouderen 

betreft. Daar is ook nog veel schaamte. 

• Ernie nodigt de WMO-raad uit om een kijkje te komen nemen. De WMO-

raad gaat hier graag op in.  

• Henk bedankt Ernie voor haar heldere verhaal.  

 10 Rondvraag en sluiting  

• Websitebeheer; Rudy pakt dit weer op. Volgende keer op de agenda plaatsen. 

• Thea dacht dat de vergadering tot 17.00 uur duurde. Als er een gast is dan wordt 

het overleg een half uur verlengd geeft Henk aan.  

• De bijeenkomst wordt om 17.30 uur gesloten.  

  

Actielijst 9-10-2019  

 

1. 13-3-19 Inlooppunt sociaal wijkteam in 

het Huis van de gemeente. 

Agenderen voor WMO-overleg 
met de wethouder  

Gerard 

 

 

13-11-2019 

2. 13-3-2019 Zorgcentrum voor cluster 4 

kinderen in Wijchen? Paul 

Loermans bespreekt dit 

onderwerp met Kans & Kleur. 11-

10; nog steeds mee bezig. 

Noortje volgt dit proces en 

koppelt terug aan WMO-raad.      

Noortje z.s.m. 

3. 10-4-2019 Samenwerking CPW 

Waar is overlap en kan er 

worden samengewerkt? Henk 

neemt contact op met Ben 

Penterman, voorzitter CPW. 

Henk z.s.m., 13-11-2019 

4. 10-4-2019 Organogram beleidsadviseurs 

Sociale Leefomgeving.  

In afwachting van organogram 

stelt Noortje voor een 

kennismakingslunch te 

organiseren in jan. 2020 met de 

adviesraad in Druten en de 

betrokken beleidsmedewerkers. 

WMO vindt dit een goed idee.  

Noortje z.s.m. / jan. 2020 

5. 2-5-2019 Rondom Wijchen 

Miranda Thijssen na de 

begrotingsvergaderingen 

uitnodigen om toelichting te 

geven over effecten op de zorg 

Gerard November 2019 
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als er tegen die tijd 

onduidelijkheden zijn.  

6. 12-6-2019 Mariëlle Heuvelmans 

marielle.heuvelmans@sociaalwijk

team.nl en Annette Nijhuis 

a.nijhuis@meervoormekaar.nl 

uitnodigen voor het WMO-

overleg begin 2020. 

Gerard  Begin 2020 

7. 

 

12-6-2019 Lidmaatschap koepel 

adviesraden bespreken.  

Gerard Vergadering dec. 

2019 

8. 11-9-2019 Opnieuw een discussie 

Houden over de daadwerkelijke 

rol van de Wmo raad. Wordt een 

onderwerp voor de studiedag. 

Hans Vergadering dec. 

2019 

9. 11-9-2019 Jaarverslag Kans en Kleur staat 

op website van K&K. Leden 

WMO-raad nemen voor volgende 

bijeenkomst kennis van dit 

verslag.  

Allen 13-11-2019 

10. 11-9-2019 Klanttevredenheidsverzoek WMO 

jeugdzorg. Deze is in concept bij 

Noortje en zij zal dit delen met 

de WMO-raad.  

Noortje 13-11-2019 

11. 11-9-2019 WMO-raad distantieert zich van 

de voorstellen van het medisch 

afval. De wethouder wordt 

hierover geïnformeerd in het 

overleg van 13-11-2019. 

Henk 13-11-2019   

12. 11-9-2019 Folders WMO-raad 

Gerard zoekt uit wie de drukker 

is. Formaat blijkt wat onhandig in 

de praktijk.  

Gerard 13-11-2019 

13. 10-10-2019 Vergaderlocatie opnieuw bekijken Gerard 13-11-2019 

14. 10-10-2019 Drop-box op agenda 13-11-2019 Gerard 13-11-2019 

15. 10-10-2019 Gerard verzorg de aanmelding 

voor de bijeenkomst van de 

koepel van adviesraden in 

Utrecht. Stuurt de informatieve 

mail nog een keer rond.    

Gerard z.s.m. /13-11-2019 

16. 10-10-2019 Het seniorenberaad kan 

aansluiten in de vergadering van 

februari 2020. Katja koppelt dit 

aan hen terug en nodigt hen uit 

Gerard febr.2020 
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voor februari en plaatst dit op de 

agenda 

17. 10-10-2019 Advies WMO m.b.t. hulpmiddelen 

Gerard denkt na over een 

passende reactie naar de 

resonansgroep namens de WMO-

raad en deelt deze.  

Gerard 13-11-2019 

18. 10-10-2019 Websitebeheer op agenda 13-11 

plaatsen. 

Gerard Vóór 13-11-2019 

19. 10-10-2019 Zorgkrant 

Betrokkenheid van WMO-raad bij 

de totstandkoming hiervan en 

vermelding van alle betrokken 

partijen in de toekomst  

Henk  z.s.m. 

20. 10-10-2019 Katja maakt weer afspraak voor 

overleg SWT en CPW. 

Katja  

 

 

 


