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overleg voorzitters Wmo-raden Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden
Jan Lemmens, Erica Vaarkamp, Jantine Meeuwisse en Riny Castelijns (notulist)
15 april 2015
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Actie

(Voor)
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Gereed

Mededelingen:
- Jantine start op 1 juni met een nieuwe baan bij de gemeente Geertruidenberg. Zij zal regelen dat er op 8 juni
iemand anders aanwezig is.
- Toevoegen aan agenda: interview Welzijnsprestatieplan 2012-2015 gem. Eersel.
Het Welzijnsprestatieplan is het beleidsplan Wmo van de gemeente Eersel. Twee afstudeerders zullen het
evalueren en hebben daarvoor ook de Wmo Adviesraad geinterviewd.
Evaluatie was moeilijk omdat geen data beschikbaar waren. De uitvoering van het beleid wordt uitbesteed aan
andere organisaties en daarna niet meer gevolgd.
Wordt vervolgd.
Visie Wmo raden in de toekomst
- Visiedocument Eersel is nog niet aan bod gekomen in de vergadering.
- Er is een notitie van de Koepel uitgegaan over de toekomst van de Koepel en de Wmo Adviesraden. Daarin
wordt voorgesteld de taken van de Wmo adviesraad breed te trekken naar een ‘Adviesraad sociaal domein’.
Visienota Participatiewet
- Advies uitgebracht door Reusel DM en Eersel.
- De ‘inspraak’ van het PMB Eersel is een integraal onderdeel van het advies van Eersel.
- V.w.b. het advies over de concept beleidsregels en concept verordening wordt voorgesteld dat Eersel hierin het
voortouw neemt.
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Monitoring
- Brief Eersel is onverkort overgenomen door Bergeijk.
- Hoort monitoring bij Wmo Adviesraden? Ja, die moeten kennisnemen van alle gegevens, weten wat er bij de
burger speelt. Sturen op integrale aanpak en maatschappelijke effecten daarvan.
- Reusel werkt samen met GGD monitors. Het monitoringsysteem zou kempenbreed moeten worden gebruikt.
- Belangrijk: SMART definieren.
- Monitoring bij jeugd is nog moeilijk; weten de mensen de weg te vinden?
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Rondvraag
- De volgende vergadering wordt verzet van 13 mei naar 20 mei (9.00 uur in Bergeijk)
- Het overleg met S. Sanders (kwartiermaker jeugd) is gepland in de vergadering van 8 juni in Reusel
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