ACTIE/BESLUITENLIJST
Onderwerp:
Aanwezigen:
Afwezig:
Datum:

overleg voorzitters Wmo-raden Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden
Piet Verbraak, Jan Lemmens, Ronnie Dekkers, Peter Schutte en Jantine Meeuwisse
Riny Castelijns
22 januari 2015

Actie/besluit

Wie

I.1

De transities lijken in de eerste maand goed verlopen. Enkele signalen:
- Bergeijk: Hulp bij Huishouden en jeugdzorg
- Reusel-De Mierden: Zuidzorg (PV)

A.1

De voorzitters zijn voorstander van het maken van een jaarplanning. Hierin moet aandacht zijn voor de
taakverdeling 3D (mbt werk en inkomen en Wmo-loket) en monitoring.

A.2

De voorzitters geven aan graag een gezamenlijke informatiebijeenkomst te willen over de visienota
Participatiewet.

Jantine

A.3

Jantine stuurt de presentaties van de werkbijeenkomst van de gemeenteraad in Reusel-De Mierden met WVK
en ISD van 21 januari door.
NB: ik heb deze tot op heden niet ontvangen, maar ik stuur ze door zodra ik ze heb

Jantine

I.2

Ronnie geeft aan dat de Wmo adviesraad van Bergeijk zich laat informeren over de visienota Participatiewet en
later beslist of zij hierover een advies gaan uitbrengen.

A.4

Piet koppelt in dit overleg terug wanneer er zaken te melden zijn over het welzijnsprestatieplan uit Eersel

I.3

De drie Wmo adviesraden hebben allemaal op eigen wijze een zelfevaluatie gedaan.

I.4

Bij de drie Wmo adviesraden spelen dezelfde zaken mbt communicatie. De zichtbaarheid van de adviesraden
moet vergroot worden. Daarnaast speelt doelgroepvertegenwoordiger bij alle drie de raden (op eigen wijze)

I.5

Ronnie geeft aan dat de Wmo-raad van Bergeijk vindt dat de samenwerking een meerwaarde heeft, maar dat zij
de vergaderfrequentie willen terugbrengen naar 4 à 5 keer per jaar.

B.1
en
A.5

Jantine informeert of er bij de voorzitters behoefte is aan ambtelijke ondersteuning in 2015 vanuit een van de
drie Kempengemeenten. Er wordt besloten om ambtelijke ondersteuning voort te zetten tot het einde van het
adviestraject over de visienota Participatiewet (1 juli 2015). Daarna wordt bekeken of ondersteuning nog
wenselijk is.
Jantine bespreekt wie vanuit de Kempengemeenten in 2015 de ondersteuning gaat bieden.

D

Het volgende voorzittersoverleg is woensdag 18 februari van 9.00 tot 10.30 uur in het gemeentehuis in Bergeijk.

D.2

Datum overleg maart: Donderdag 19 maart van 16.00 tot 17.00 uur in Reusel.

(Voor)
wanneer

Gereed

nee
z.s.m.

nee

z.s.m.

nee

Piet

Jantine

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