Notulen 53 ‘overleg van de Wmo raad Wijchen
Onderwerp
Overleg Wmo raad Wijchen
Datum
11 december 2019
Plaats
Kasteel, B&W kamer
Voorzitter
Henk Grootveld
Notulist
Margreet Aldeweireldt
Aanwezig
• Henk Grootveld, Gerard Wesseling,
Hans Gunsing, Thea van Vlijmen, Katja Jamin,
Rudy de Kruijf namens WMO-raad.
• Weijnand Rommens, Sociaal Wijkteam
• Namens Gemeente Wijchen Weth. Burgers,
Noortje van de Pas,
• Margreet Aldeweireldt (notulist).
Afwezig
1.
Opening en mededelingen
• Voorafgaand aan deze ledenvergadering was een studiemiddag.
• Iedereen wordt van harte welkom geheten bij het vergaderdeel
2. Goedkeuring notulen d.d. 13 november 2019
• Stichting Leergeld, afspraak maken met wethouder Derks.
3. Activiteitenlijst wordt doorgenomen
• Doorgenomen, zie de aangepaste versie.
4. Lidmaatschap koepel adviesraden
• WMO-raad Wijchen is lid van de koepel voor adviesraden Sociaal Domein.
Daar zijn kosten van 500 euro per jaar aan verbonden.
• De WMO-raad komt tot de conclusie dat het lidmaatschap nuttig is, maar
wel wat prijzig.
• De WMO-raad neemt het besluit om het lidmaatschap nog een jaar aan te
houden en de nut- en noodzaak van het lidmaatschap in 2020 kritisch te
volgen. Einde 2020 dan een besluit nemen of er doorgaan wordt of gestopt
met het lidmaatschap.
5. Zorgklas voor cluster 4 kinderen in Wijchen.
• Henk Grootveld heeft een gesprek met de directeur van gelijksoortige
school in Grave, en maakt daarna een brief voor wethouder Loermans.
Deze legt hij in concept eerst voor aan de leden. Actiepunt Henk.
6. Klanttevredenheidsonderzoek WMO
Doorschuiven naar de agenda van januari 2020.
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7. Folders WMO-raad
• Nieuwe lay-out kost een paar honderd euro.
• Besloten wordt om de ontwikkelingen binnen het sociaal domein af te
wachten. Is opgenomen in de actiepuntenlijst.
8. Vergaderlocatie opnieuw bekijken.
• Henk geeft aan dat het bestuur van de Ouderenvereniging toestemming
heeft gegeven aan de WMO-raad om kosteloos in de door hen gehuurde
bovenverdieping van Villa Sterrebosch te vergaderen. Er moet wel apart
voor de koffie worden betaald.
• Vanaf februari 2020 wordt er vergaderd in de Villa.
• De eerstvolgende vergadering is 8 januari 2020. In verband met de lunch
Van Wmo-raadsleden met de beleidsmedewerkers van het sociaal domein,
Is ruimte 2.1 gereserveerd in het kasteel vanaf 12.30 u
9. Leerlingenvervoer
• Jaarverslag van Leerlingenvervoer zal alsnog worden toegezonden door
Noortje.
10.Mededelingen uit de aandachtsgebieden
• Begroting 2020,
✓ De bijlage “Stand van zaken 1-12-2019 bijlage 5.2” wordt
doorgenomen.
✓ Normsubsidie is door Gemeente Wijchen toegekend conform het
bedrag van voorgaande jaren.
✓ Gerard stelt voor om de begroting van 2019 leidend te zijn voor
2020. Dit wordt goedgekeurd door de WMO leden.
✓ Met het aantrekken van een 7e lid wordt nog even gewacht
vanwege de mogelijke vorming van een “brede adviesraad voor het
sociaal domein”.
• Seniorenontmoetngscentrum; nog wel blijven volgen. Opgevallen is dat als
er geen activiteiten zijn dan komen er niet zoveel mensen naar de Villa,
maar bij activiteiten is de toestroom erg groot.
• Nieuwjaarsreceptie Gemeente Wijchen op 6-1-2020; WMO-Raad is
genodigd. Vindt plaats in ‘t Mozaïek. Degene die geïnteresseerd is, dient
zich op te geven bij de Griffie.
• Rondom Wijchen; donderdagavond 12 dec. is er een
informatiebijeenkomst voor de Raadsleden bij Raad om 19.00 uur.
Voorzitter, secretaris en één zijn namens WMO-raad aanwezig. Besloten
wordt om als WMO-Raad niet in te spreken.
11.Rondvraag
• Medegedeeld wordt, dat de wachtlijst WMO-klassiek zit momenteel onder
de 100 aanvragen. De wachttijd is 5 tot 6 weken. Dit komt vooral door een
andere werkwijze. Zij licht deze toe. WMO-raad is verheugd dit te
vernemen.
• De Voorzitter ; wil iedereen bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar.
Er is intensief meegedacht. Hij hoopt dat iedereen volgend jaar weer net
zo bevlogen van de partij zal zijn. De dank gaat gepaard met een kleine
“goodie-bag”.
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•

Margreet Aldeweireldt wordt met een boeket bedankt voor de
samenwerking en verslaglegging. ( rozen, vier wit, vier rood, acht stuks
voor elke vergadering, ëén) Romonda Dang zal de volgende keer
aanwezig zijn voor de verslaglegging. Zij wordt nog uitgenodigd voor de
lunchbijeenkomst en zal dan ook kennismaken met de WMO-raad.
Actiepunt Noortje.

12. Sluiting
• De vergadering wordt gesloten bij “Anneke”.en iedereen wordt genodigd
voor een afsluitende borrel bij Café Anneke.
Actielijst 11-12-2019
1.

13-3-2019

2.

13-3-2019

3.

10-4-2019

4.

2-5-2019

12-6-2019

5.

11-9-2019

6.

11-9-2019

7.

10-10-2019

Inlooppunt sociaal wijkteam in
het Huis van de gemeente.
13/11 Weynand Rommens pakt
op met Titus Burgers.
Zorgklas voor cluster 4 kinderen
in Wijchen?
Henk heeft een gesprek van
directeur van gelijksoortige
school in Grave, en maakt
daarna een brief voor wethouder
Loermans. Deze legt hij in
concept eerst voor aan de leden.
Samenwerking CPW
Waar is overlap en kan er
worden samengewerkt? Ben
Peterman is gestopt als
voorzitter. Tot nader orde op
actiepuntenlijst laten staan.
Rondom Wijchen
Afwachten tot er meer duidelijk
is.

Henk

Aanhouden
W.R. heeft afscheid
genomen

Henk

8-1-2020

Henk

aanhouden

Gerard

8-1-2020

Mariëlle Heuvelmans
marielle.heuvelmans@sociaalwijk
team.nl en Annette Nijhuis
a.nijhuis@meervoormekaar.nl
uitnodigen voor het WMOoverleg begin 2020.
Klanttevredenheidsonderzoek
WMO.
Op agenda van 8-1-2020
plaatsen.
Folders WMO-raad
Besloten wordt om de
ontwikkelingen binnen het
sociaal domein af te wachten.
De seniorenvereniging kan
aansluiten in de vergadering van
februari 2020. Katja koppelt dit
aan hen terug en nodigt hen uit

Gerard
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Gerard

8-1-2020

Gerard

8-1-2020

Katja/
Gerard

febr. 2020

voor februari en plaatst dit op de
agenda
8.

10-10-2019

9.

13-11-2019

10.

13-11-2019

11.

12.

11-12-2019

11-12-2019

Afspraak SWT en CPW.
Door ontwikkelingen bij SWT en
CPW nog niet doorgegaan.
Afwachten tot er meer bekend is
en dan opnieuw agenderen.
Kolommetje Wegwijs WMO
Noortje geeft aan dit bij het
Team Communicatie neergelegd
te hebben. Noortje zal de stand
van zaken uitzoeken en laat dit
weten. Ze zal Rudy mee-cc’n in
de mail. Henk wil graag afgerond
hebben in januari 2020.
Leerlingenvervoer
13/12/19; Jaarverslag wordt
doorgestuurd door Noortje.
• Agenderen voor 8-1-2020
Stichting Leergeld.
Afspraak maken met wethouder
Derks om hierover te spreken.
Noortje zal Romonda nog uitnodigen voor de lunchbijeenkomst met WMO-raad en
beleidsmedewerkers.
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Katja

Aanhouden/2020

Noortje

8-1-2019

Noortje

z.s.m./ 8-1-2020

Gerard

8-1-2020

Hans/
Gerard
Noortje

8-1-2020
8-1-2020

