ACTIE/BESLUITENLIJST
Onderwerp:
Aanwezigen:
Afwezig:
Datum:

overleg voorzitters Wmo-raden Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden met projectleiders
Piet Verbraak, Marly Kiewik, Marjon Jacobs en Jantine Meeuwisse
Jan Lemmens, Dirk Jan Haitsma, Ronnie Dekkers
8 mei 2014

Actie/besluit

Wie

(Voor)
wanneer

B.1

De ABL van 13 februari wordt vastgesteld.

2

Vanuit de adviescommissie WZW (Reusel-De Mierden) worden de volgende punten ingebracht:
o Contact informele en formele zorg
o Participatiewet: de WZW wil graag nader ingelicht/ betrokken worden over (proces van) verordening en
over samengaan ISD/WVK

A.3

Piet Verbraak stelt de verschillende taakstellingen van de drie Wmo-adviesraden aan de orde. Hij stelt voor om
te bespreken of er harmonisatie van de adviesraden kan plaatsvinden, door bijvoorbeeld de taakstelling aan te
passen. Jantine Meeuwisse brengt dit in in het ambtelijk Wmo-overleg. Daar zal tevens de relatie met de ISD
cliëntenraad aan de orde worden gesteld.

Jantine

z.s.m.

I en
A.4

Op 26 mei is er een informatiebijeenkomst voor de vier gemeenteraden. De drie Wmo-adviesraden worden hier
ook bij uitgenodigd. Marjon Jacobs verstuurt de uitnodiging naar alle leden van de klankbordgroepen. Tevens
neemt Marjon contact op met Jan Lemmens om te informeren of de klankbordgroep Jeugd na afloop van de
presentatie wil samenzitten over de verordening Jeugd.

Marjon

z.s.m.

I.5

Noud Lathouwers is gestopt als voorzitter van de Wmo-adviesraad in Bergeijk. Ronnie Dekkers volgt hem op.

A.6

Er wordt in juni een overleg gepland tussen de projectleider en de klankbordgroep Jeugd over de verordening
Jeugd. Bij deze bijeenkomst kan ook monitoring en sturing worden meegenomen. Jantine plant het overleg.

Jantine

z.s.m.

A.7

Een soortgelijke bijeenkomst zal gepland worden voor de klankbordgroep AWBZ/Participatiewet. De
projectleider zal de klankbordgroep bijpraten over stand van zaken en de te verwachten adviezen in 2014.
Marjon legt dit voor aan Dirk Jan Haitsma.

Marjon

z.s.m.

A.8

Piet stelt voor om de inhoudelijke doelen te benoemen voor de decentralisaties en om deze na twee of drie jaar
te evalueren. Dit wordt meegenomen in de bijeenkomst tussen projectleider en klankbordgroep in juni.

Marly

I.9

De advisering over het beleidskader is goed verlopen. De flexibiliteit door de adviesraden wordt op prijs gesteld.
Het beleidskader is op enkele punten aangepast n.a.v. het advies van de raden. Piet benadrukt dat elke
adviesraad een eigen advies stuurt en dat er dus geen integraal advies is van de drie adviesraden.

I.10

Piet stelt voor dat de projectleiders de klankbordgroepen regelmatig bijpraten over de transities. Tijdens de
eerste bijeenkomst met de klankbordgroepen wordt geagendeerd hoe vaak hier behoefte aan is. Daarnaast
wordt besproken of er behoefte is om aan te sluiten bij de reguliere informatiebijeenkomsten voor de
gemeenteraden.

D.

Er is geen datum voor het vervolgoverleg gepland. Piet laat Ronnie Dekkers contact opnemen met Jantine om

Gereed

Jantine

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

Wie

(Voor)
wanneer

Gereed

een nieuwe datum en tijdstip te plannen.
De voorkeur voor de projectleiders gaat uit naar dinsdag (eind van de middag) voor het overleg (1x per
kwartaal).

1…n = volgnummer; Actie – B = besluit; I = informatiepunt; A = agendapunt volgende bijeenkomst; D = datum volgende bijeenkomst.
Blad. 2 van 2

