ACTIE/BESLUITENLIJST
Onderwerp:
Aanwezigen:
Datum:
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overleg voorzitters Wmo-raden Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden
Piet Verbraak, Jan Lemmens, Reg Heesters, Ronnie Dekkers, Jantine Meeuwisse en Riny Castelijns
19 maart 2015

Actie/besluit

Actie

(Voor)
wanneer

Piet
Riny

Verg. 15-4

J. Lemmens
R. Heesters

Einde
week 13

Gereed

Mededelingen:
- Overlegtafels 2015:
Jan Sanderse en Jos van Veldhoven zullen afwisselend fysiek aanwezig zijn en kortsluiten met eigen
Wmo raden en die van Bergeijk.
Het overleg is sterk gericht op transformatie; voorstel maken voor onderwerpen eerste vergadering.
Doelen zijn (nog) niet vastgesteld. En hoe zijn die te halen?
Kunnen de Wmo raden iets bijdragen? Rol/inbreng moet zijn: vanuit burgers signaleren en bijsturen,
monitoren.
- In Eersel is tijdens bijeenkomst ‘Eersel draait door’ de website http://www.eerselvoorelkaar.nl
gelanceerd. Waarom niet regionaal doortrekken?
Visiedocument
- In vervolg op de evaluatie 2014 zal Eersel een concept visie op papier zetten.
Ook nadenken over de toekomst van de Wmo Adviesraad -> adviesraad sociaal domein?
- In Eersel zullen 2 studenten de raad interviewen over het Welzijnsprestatieplan. Een gelegenheid om
onze functie in de toekomst aan de orde te stellen.
- Het is erg belangrijk de advisering naar de voorkant te halen, mee te denken vóór dat officiële
documenten etc. worden opgesteld.
- Agendapunt volgende vergadering.
Visienota Participatiewet
- Reusel: hoe wordt de uitvoering ter hand genomen? In de nota wordt gelukkig enige ruimte gelaten
voor de WVK. Want behoudt het goede. Bestuurders laten geen overtuiging zien.
- Bergeijk: houdt beschut werken beschikbaar, kan samengaan met dagbesteding bij WVK.
Haalbaarheid van 85% detachering is discutabel. Creëer een oplossing voor de mensen die het niet
kunnen en breng het prijskaartje in beeld.
- Ook voor Eersel is de samenhang met de andere Wmo terreinen reden om te adviseren.
- In de toekomst ook daadwerkelijk de verbindingen leggen: bijv. in huiskamerproject, en in advisering
aangeven dat dit is wat wenselijk wordt geacht.
Reusel zal een concept advies samenstellen en naar de andere raden sturen.
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Actie/besluit
Rondvraag
- Overleg raad Reusel en S. Sanders (kwartiermaker jeugd):
- veel aanvragen, de drempel wordt lager
- geen wachtlijsten
- samenwerking met Combinatie op onderdelen nog aanpassen
- nog geen zicht op financiën
In vergadering voorzittersoverleg van juni weer bijpraten.
- Raad Bergeijk heeft brief monitoring aan wethouders overgenomen.

Actie

Evalueren
jeugd met S.
Sanders

(Voor)
wanneer

Gereed

11-6

Datum volgend overleg: woensdag 15 april om 9.00 uur in Eersel. Met vicevoorzitter Eersel.
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