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overleg voorzitters Wmo-raden Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden
Piet Verbraak, Jan Lemmens, Peter Schutte, Jantine Meeuwisse en Riny Castelijns
18 februari 2015
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Mededelingen:
- D. van Hall (gem. Bergeijk) zal worden opgevolgd door X. Koster.
- Jantine zal ambtelijke ondersteuning blijven verlenen tot het einde van het adviestraject over de
visienota Participatiewet (1 juli 2015). Dan weer even afstemmen hoe verder.
Monitoring en ervaringen 3D’s:
Daarbij gaat het over zowel positieve als negatieve, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.
Er zijn 5 informatiestromen: ISD, Wmo loket, GGD (ook zorgverzekeraars) Kempenteam en LOT en de
onderlinge dwarsverbindingen.
Deze week gaat een brief uit naar de portefeuillehouders met verzoek info te verstrekken.
Op 26-2 wordt een informatieavond gehouden over de GGD. Graag ook mogelijkheid voor wmo
adviesraden te worden gehoord.
Afvaardiging 2015 wmo adviesraden bij overlegtafel:
Per raad wordt een persoon afgevaardigd. Naam doorgeven voor 1 maart aan Riny/Jantine.
Zij stemmen onderling af en communiceren met de raden. Eén van hen zal fysiek aanwezig zijn bij de
overlegtafel.
Participatiewet:
Elke gemeente zal de eigen raadsleden en wmo adviesraad bijpraten. Op 2 maart is het def. concept klaar,
het is de bedoeling dat het in de week van 9 maart besproken wordt met de beide raden.
Advies binnen 4 weken. Zie ook de site gem. Reusel.
I.v.m. samenhang Wmo wil Eersel wel advies uitbrengen.
Er wordt besloten de voorgenomen vergaderfrequentie te handhaven tot het einde van het adviestraject
over de participatiewet. Daarna weer afstemmen hoe verder.
Rondvraag:
In de Kempengemeenten wordt samengewerkt met de wijkverpleging (i.s.m. RSZK): segment 1 voor de
signalering, segment 2 voor de indicatie. Deze wijkverpleging dient onafhankelijk te zijn en samen te
werken met het Wmo loket.
Datum volgend overleg: donderdag 19 maart van 16.00 tot 17.00 uur in Reusel.
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