VERSLAG overleg voorzitters Wmo-raden Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden
Aanwezigen:
Afwezig:
Datum:

Piet Verbraak, Jan Lemmens, Jantine Meeuwisse en Riny Castelijns (Inotuliste)
Ronnie Dekkers
17 september 2014

Opening: Piet wil graag bespreken wat de afgelopen tijd gebeurde en wat komen gaat.
-

-

Op uitnodiging van wethouder Van der Hamsvoord heeft P. Verbraak een gesprek met haar gehad over het uitgebrachte advies inzake de verordening 2015.
Het college van BenW was onplezierig verrast door de in hun ogen kritische toon van ons advies, ze waren beducht dat dat het gesprek met de nieuwe gemeenteraad zou
kunnen beïnvloeden. We hebben toen besproken dat de materie nog steeds abstract is, dat het lastig is dat er zoveel politieke onduidelijkheid en negatieve publiciteit is. Er
is toen afgesproken dat binnenkort een informeel gesprek zal plaatsvinden van de adviesraad met de raadsleden om te informeren en gedachten uit te wisselen.
Piet heeft aangegeven dat de politieke draagkracht voor een duidelijk Kempen WMO beleid naar ons idee aan het afnemen is, terwijl we daar wel een sterk voorstander van
zijn. Dat kan in dat gesprek meelopen.
Ria gaf aan dat het POH nog steeds op dezelfde lijn zit. We worden als voorzitters periodiek uitgenodigd om voor een gedeelte van het overleg aan te schuiven bij de
stuurgroep. Dat stelt ons beter in staat de ontwikkeling te volgen, mee te denken en suggesties te doen voor een goede procedure.
Jan deelt mee dat Reusel zeker een constructieve bijdrage heeft geleverd aan het laatste advies. Hij is van mening dat de gevolgde procedure en het tijdsbestek waarin
e.e.a. gerealiseerd moest worden zeker niet optimaal waren. Bovendien werd de sfeer beïnvloed door de houding van de ambtenaar.
Er is aan de Wmo Adviesraad Reusel advies gevraagd over de participatieverordening.
De uitvoering van de Wmo zal in de Kempengemeenten verschillend worden. Is het mogelijk dat in beeld te brengen?

1.

Actiepunten:
Piet stelt voor In het overleg met de projectleiders te bespreken hoe e.e.a. af te stemmen. Overleg vanuit projectstructuur?

-

2.

Agenda:
30 september: Kempenbrede info avond over inkoop begeleiding en beleidsvisie participatie, gemeentehuis Bladel
7 oktober: openbare informatiebijeenkomst over de 3 transities met raads-en commissieleden (alleen voor Eersel)
13 oktober: overleg met college B&W Eersel
16 oktober: overleg voorzitters met projectleiders en portefeuillehouders Eersel, 16.00 uur, gemeentehuis Eersel
16 oktober: infoavond over de beleidsregels voor klankbordgroepen Eersel, 20.00 uur gemeentehuis Eersel

3.

Naar aanleiding van de ingevoerde gegevens in de datumprikker is het voorzittersoverleg 2014-2015 gepland op de volgende data:
Woensdag 17-9
9.00 uur
gemeentehuis Reusel
Donderdag 16-10
16.00 uur
gemeentehuis Eersel
met projectleiders
Woensdag 12-11
9.00 UUR
gemeentehuis Bergeijk
Donderdag 11-12
16.00 uur
Reusel
Donderdag 22-1-2015
16.00 uur
Eersel
Woensdag 18-2
9.00 uur
Bergeijk
Donderdag 19-3
16.00 uur
Reusel
Woensdag 15-4
9.00 uur
Eersel
Woensdag 13-5
9.00 uur
Bergeijk
Donderdag 11-6
16.00 uur
Reusel
Met de vraag aan Ronnie te zorgen voor vervanging als hij er niet kan zijn.

