ACTIE/BESLUITENLIJST
Onderwerp:
Aanwezigen:
Afwezig:
Datum:

overleg voorzitters Wmo-raden Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden
Piet Verbraak, Jan Lemmens, Riny Castelijns en Jantine Meeuwisse
Ronnie Dekkers
12 juni 2014

Actie/besluit

Wie

A.1

N.a.v. het verslag: de toetsingscriteria worden naar de klankbordgroepen gestuurd.

Jan/Ronnie?

I.2

N.a.v. het verslag: Piet heeft contact gehad met Jacqueline Kuppens van Zorgcirkels. Zij wil met de Wmoadviesraden spreken. In het Groot Kempenland-overleg zal zij dit inbrengen en terugkoppelen aan Piet.

B.3/
A.5

De voorzitters stellen een aantal punten op waarover zij tijdens de informatiebijeenkomst over de verordeningen
Wmo en Jeugd geïnformeerd willen worden:
- Waar moeten de Wmo-adviesraden zich op richten tijdens de advisering?
- Welke keuzes zijn er in de verordening? En waarom zijn de keuzes op deze wijze gemaakt?
- Hoe sluit de verordening aan op de toetsingscriteria, zoals opgesteld door de drie Wmo-raden?
(Jantine stuurt de toetsingscriteria naar de projectleiders tbv de bijeenkomst op 19 juni)

I.4
en
A.4

A.5
B.6

Riny Castelijns is aangeschoven voor een kennismaking en om te bekijken wat zij voor de drie Wmoadviesraden kan betekenen. Riny zal een centraal punt worden in de communicatie en zich bezighouden met
de ontwikkeling van een gemeenschappelijke website.
o Riny zal samen met Jantine, Marjon Jacobs en Dorien van Hall overleggen om te bekijken hoe ze e.e.a
kunnen regelen mbt communicatie
o Piet, Jan en Ronnie maken afspraken over een vergoeding voor Riny’s werkzaamheden
o Riny maakt een voorstel voor een gezamenlijke website van de drie Wmo-adviesraden
Jantine vraagt de adviezen van POP Bladel mbt de transities op

(Voor)
wanneer

Gereed

Jantine

Riny/Jantine
Piet/Jan/Ronnie
Riny
Jantine

De Wmo-raden komen op 19 juni bijeen voor de informatiebijeenkomst. Jan vat met de aanwezige leden de
belangrijkste punten samen. Riny notuleert dit. De concepttekst voor een advies wordt in de week van 23 juni in
de klankbordgroepen besproken. Daarna wordt er per e-mail afgestemd.

A.7

Piet belt met Ronnie om een aantal zaken te bespreken:
o Om te vragen of Bergeijk een bijdrage wil leveren om tot één gezamenlijk advies te komen over de
Wmo en Jeugd verordening
o Om te vragen of Ronnie kan aansluiten bij de informatiebijeenkomst op 19 juni.
o Om een datum voor een vervolgoverleg te plannen. Op basis van de datumprikker is het niet gelukt om
een nieuwe datum te vinden. Er wordt geprobeerd om een nieuw tijdstip te vinden waarop eenieder
kan. Overleg zal dan één keer per maand plaatsvinden.

D

Er zijn geen data meer geprikt voor vervolgoverleg. Overleggen worden geprikt als er een nieuw tijdstip is
gevonden om te overleggen.

Piet

1…n = volgnummer; Actie – B = besluit; I = informatiepunt; A = agendapunt volgende bijeenkomst; D = datum volgende bijeenkomst.
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