Secretariaat:
L. A. van Wingerden
Spindermolen 7
3371 RN Hardinxveld-Giessendam
T
0184-670414
E
info@wmoplatform-hagi.nl
W
www.wmoplatform-hagi.nl

Verslag bestuursvergadering 28 juli 2020 aanvang 09.00 uur in De Parel
Aanwezig:
Hannie Bot (later), Johan Maasland, Jacques van de Minkelis (voorzitter), Alie Stout, Adrie Teeuw en Leen van
Wingerden (verslag).
Afgemeld wegens vakantie: Annette van Dijk (notulist).

1.

Welkom en opening
Jacques heet de overige aanwezige bestuursleden welkom.

2.

Verslag bestuursvergadering 23 juni 2020
Er zijn geen opmerkingen. Met dank aan Annette stellen we het vast en voorzitter en secretaris ondertekenen het.

3.

Postlijst etc.
We nemen de ingekomen berichten door.
Leen is namens ons bij de fysieke uitreiking van het ‘lintje’ aan Ad van Willigen geweest.
Van de gemeente kregen we bericht dat we benaderd zullen worden over de Transitie Visie Verwarming.
Corné Ouburg vroeg te kijken naar de problematische plaatsing van een openbaar watertappunt bij het station.
Leen heeft contact gehad met Oasen; dit kon niet anders omdat zo’n tappunt alleen dicht bij een bestaande leiding
mag worden aangelegd. Corné zal met de gemeente contact opnemen om te vragen of er iets aan de bestrating
aangepast kan worden.
Leen zond de Nieuwsbrief Regeringsnieuws van 10 juli door; het is niet duidelijk of ook in onze gemeente is
ingehaakt op de daarin genoemde maatschappelijke stage.
Ard-Jan Francke (gemeente) heeft gevraagd te mogen aansluiten bij het ambtelijk overleg op 25 augustus i.v.m.
de Lokale Visie Sociaal Domein. Akkoord, maximaal 20 minuten.
Sharelle Hartman (gemeente): idem, maar dan voor de Lokale Visie Beschermd wonen en opvang. Ook niet te lang.
Hier wordt gevraagd eind augustus ons advies in te dienen; we krijgen tevoren een concept.
We zijn niet blij met de korte termijn waarop dit gevraagd wordt, ook met het oog op het laten meedenken door
onze participanten. Derde week september is reëler.
Frida Figueroa gaf antwoorden op een flink aantal gestelde verduidelijkingsvragen bij de eerste drie onderwerpen
van de Lokale Inclusie-agenda. We zullen Annette vragen deze reactie te verwerken in het Excel-bestand.
Wat de verzonden berichten betreft vragen we ons af of de gemeente geen ontvangstbevestiging had moeten
sturen van de met onze mail van 26 juni verzonden brief over het onderwerp Wonen.

4.

Actielijst bestuursvergadering
19-02-19 Vergaderingen van de Drechtraad zijn allemaal digitaal. Door het publiek kan er na aanmelding
meegekeken worden.

5.

Voortgang Lokale Inclusieagenda; contact met Liny de Jager
Leen heeft reactie gegeven op de vraag van Liny de Jager. Daar kwam wat uit. Kijken of we een kleine groep
mensen, met wellicht enkele leden van het College, kunnen laten ondervinden hoe bijvoorbeeld de voetbrug
Marsstraat-Buitendams werkt als je gebruik moet maken van een rollator of rolstoel.
Linie gaat kijken of er vanuit de gemeente iemand mee wil werken. Ook vanuit ons Platform zou het mooi zijn als
er iemand mee wil doen. Wellicht Hans de Wit? We hebben hiermee dan een mogelijkheid om zichtbaarheid te
creëren.

6.

Verdiepen Platform (medewerking/deelname ervaringsdeskundigen)
Jacques kreeg vanuit Alblasserdam door dat het inschakelen van ervaringsdeskundigen heel moeizaam werkt. We
blijven zelf proberen via de participantenraad, en Jacques neemt contact op met het Rode Kruis. Adrie heeft ook
nog een ijzertje in het vuur.
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7.

Ambtelijk overleg.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag hiervan van 23 juni; dank aan Annette.
Wegens vakanties is het volgende AO van vandaag verplaatst naar 25 augustus, voorafgaand aan de
bestuursvergadering; aanvang 15.30 uur in De Parel. Zie verder hierboven onder punt 3 Postlijst.

8.

Adviesaanvraag Lokale visie Beschermd wonen en opvang
Zie hierboven onder punt 3 Postlijst. We zullen aangeven dat een advies i.v.m. inschakelen participanten op 9
september pas daarna gegeven kan worden.

9.

Bijeenkomsten en besprekingen
Geen bijzonderheden.

10. Regio Drechtsteden
Voorzittersoverleg – is er niet geweest.
Regionale Wmo-Adviesraad. Op 13 juli zijn bezuinigingsvoorstellen op het Sociaal Domein tot een jaarlijks bedrag
van € 1,9 miljoen op tafel geweest. Ca. 850 inwoners van de regio Drechtsteden zouden de abonnementsbijdrage
moeten gaan betalen voor individuele begeleiding en dagopvang.
Jacques heeft gereageerd op de voorgenomen uitkleding van maatwerkvoorzieningen.
Van enkele andere gemeenten is bekend dat ze serieuze financiële problemen hebben; het is de vraag of dit invloed
gaat hebben op de samenwerking.
Verder speelt de opvolging van de voorzitter nog steeds.
De SDD wil eind dit jaar weer een Wmo-krant uitbrengen.
11. Regionaal overleg Gehandicaptenplatforms
Hannie heeft niets gehoord. Begin juli is er een vergadering.
12. Rondvraag
Johan deelt ons mee dat hij na alles goed te hebben overwogen eind dit jaar wil stoppen bij het Platform. Hebben
hier begrip voor, maar het betekent wel een verlies.
Adrie blijft tot 15 december lid van de cliëntenraad van Avres. Op die datum is ’s middags ook een
bestuursvergadering gepland; we verzetten die naar 09.00 uur.
13. Volgende vergadering dinsdag 25 augustus (na ambtelijk overleg dat om 15.30 uur begint)
14. Sluiting
Jacques sluit de vergadering en wenst ons wel thuis.

Voor akkoord: Jacques van de Minkelis, voorzitter

Leen van Wingerden, secretaris
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