
 

  

 

Beknopt verslag Bestuursvergadering en Hei-dag, 14 juni 2016 

 

Bespreking A.B: vertelt privé-verhaal en redenen beëindiging bestuurslid Wmo-

raad. Wel blijft zij lid Wmo-raad. 

 

Afgesproken is brief te schrijven aan voorzitter adviesraad CG-beleid met 

verzoek nieuwe invulling vacante kwaliteitszetel. 

 

Tijdens eerstvolgende plenaire Wmo-vergadering dient vermeld te worden dat 

er nog steeds kwaliteitszetel(s) te vergeven zijn. 

 

De concept-agenda voor het komende AO is besproken en waar nodig gewijzigd. 

Wordt z.s.m. verzonden aan ambtenaren en bestuursleden. 

Betreft Wmo-raadsvergadering van 7 juni j.l.: duidelijk werd dat besproken 

actuele thema’s van belang zijn; voorgenomen wordt zich daar diepgaander mee 

bezig te houden. 

 

Ingekomen en uitgaande stukken: 

-onderzoek toegankelijkheid bushaltes; 

-beleidsplan Bie Zefke; 

-n.a.v. e-mail mevr. O. Delil: Gesteld wordt dat tijdens plenaire Wmo-

vergaderingen ieder raadslid de gelegenheid dient te krijgen zich volledig uit te 

spreken; 

-n.a.v. e-mail Linda Cörvers  i.v.m. gespreksplanning Adviesraad CG-beleid: wordt 

verplaatst tot na de zomer. 

 

Brief te sturen naar College B&W.: conceptbrief aan College m.b.t. advisering 

besproken en waar nodig gewijzigd. Definitieve brief wordt z.s.m. verzonden.  

 

Mevrouw Corine Sipkema wordt uitgenodigd deel te nemen in Wmo-bestuur. 

Met de heer Carel Meier zal, gezien zijn buitenlands verblijf, een nieuw gesprek 

moeten plaatsvinden.  

 

Er heerst ontevredenheid inzake opzet van de website; nog steeds zijn er 

beloften niet ingewilligd. Contact opnemen teneinde de afronding ervan 

proberen te versnellen. 

 

Afgesproken wordt deelnemers die een jaar lang/vijf keer afwezig zijn geweest 

bij Wmo-vergaderingen, na informatie om redenen, uit te schrijven als lid Wmo-

raad. 

 

 

 

 

 



 

 

Hei-dag 

 

Document ‘Visie, missie, beleid’ kon nog niet worden afgerond, evenals de 

thema’s die bijzondere aandacht verdienen: de respons vanuit de Wmo-raad 

bleek minimaal, waardoor onduidelijk bleef welke thema’s tot verdieping 

aanleiding kunnen geven. 

 

Nadrukkelijk werd gesteld dat er een betere verdeling van werkzaamheden 

binnen het bestuur plaats moet vinden. Een eerste aanzet is gegeven; zo wordt er 

inmiddels uitgekeken naar secretariële ondersteuning. Zodra bestuur compleet 

is kunnen taken per bestuurslid worden vastgesteld. 

 

Betreffende Adviescommissie.  

Erkend wordt het belang van de Adviescommissie aan wiens inbreng Wmo-raad 

en bestuur grote waarde hechten.  

De kennismaking maakte onze samenwerking inzichtelijker en leidde tot beter 

onderling begrip. Vragen waren onder andere: hoe gaan we met elkaar om, hoe 

kijken we naar onze eigen rol en wat kunnen wij van elkaar verwachten? Wat is 

ons gemeenschappelijk vertrekpunt en welke strategie passen wij toe om onze 

doelen te bereiken?  

Verder zouden wij ons bij voorkeur gerichter aan bepaalde thema’s willen 

wijden om uiteindelijk gezamenlijk beleid te (kunnen) beïnvloeden. 

 

Afgesproken wordt volgend jaar rond deze tijd opnieuw een Hei-dag te 

organiseren, samen met leden van de Adviescommissie, ten einde onder meer 

gestelde voornemens te evalueren.  

 

 

 

Vastgesteld d.d. 6 september 2016. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


