Notulen vergadering 2 oktober 2019
Plaats: Gemeentehuis
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit, Jacinta Güppertz (technisch voorzitter), Jeroen
Houffelaar, Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Pim Boswijk,
Wilma van Hoek, Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig:
Gasten: Ria Zijlstra, Eelco Tinga, Judith Ottenheym
1. Opening
2.Welkom gasten
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
3. Communicatie met de gemeente
Verordening Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein 2015
Wij spreken af dat de adviesaanvragen van de gemeente weer in dezelfde format aan ons
aangeboden zullen worden zoals aan het begin van het proces. Wij zullen met Judith
Ottenheym/Liesbeth van Boom een aparte afspraak maken om deze afspraken te
formaliseren. Ook een overzicht van de komende adviesaanvragen zal ons toekomen. Wij
verwijzen naar de afspraken die vastgelegd zijn in het document Beleidsregels
Participatieplatform Sociaal Domein 2015. Toegezegd wordt dat wij voortaan zo vroeg
mogelijk worden betrokken.
Onze ideeën zullen worden meegenomen bij het schrijven van de beleidsnota. Bij de
inkoopstrategie/uitgangsnota wel, en niet bij het programma van eisen omdat dat slecht een
juridische vertaling is van de inkoopstrategie /uitgangsnota.
Leerlingenvervoer voor medisch kinderdagverblijven wordt niet door de gemeente maar
door de ziektekostenverzekering vergoed. Wij spreken af met dat wij nog verder gaan praten
over vervoer om de kwaliteit te verbeteren.
Twee keer per jaar zullen wij deze sessie herhalen.
4. Langer thuis wonen
Helaas is Liesbeth van Boom verhinderd, zij zal aansluiten in onze volgende vergadering.
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5. Rapport cliëntenervaring WMO-gemeente 2018
Rapport is bekeken, onze naamsbekendheid kan beter. Respons op enquête is laag.
Kunnen wij opzoek gaan naar meer ervaringsdeskundige?
6 Mededelingen
Advies aanvraag WMO 2020 wordt door groepje voorbereid.
Koersplan zal nog drie keer gepresenteerd worden.
7 Notulen 4 september 2019/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 4 september worden goedgekeurd.
8.Rondvraag
Is er behoefte aan nascholing.
In januari zal er een kascontrole plaatsvinden
9.Sluiting.
De volgende vergadering is 6 november 2019.
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