VERSLAG PLENAIRE VERGADERING WMO-ADVIESRAAD
WALNOOT – BOXTEL – 30 oktober 2013
Aanwezig: zie bijgevoegde lijst
Afwezig met kennisgeving: zie bijgevoegde lijst
Mieke Daniëls ontvangt de aanwezigen met een gastenlijst, waarop men naam, adres en e-mailadres
kan noteren. Ook maakt zij een inventaris van instellingen die graag een keer bij onze
bestuursvergadering komen vertellen wat hun werkzaamheden zijn en wat men van ons bestuur
verwacht.
Rond 20.00 uur opent voorzitter Jan Horbach de vergadering. Hij is verheugd over de goede opkomst
en kondigt Henny Kerkhof aan, die een Prezi presentatie over de werkzaamheden van het DB van de
WMO-adviesraad zal geven.
Hierna praat Arnold van der Broek, beleidsmedewerker van de gemeente Boxtel, ons uitvoerig bij
over de laatste ontwikkelingen en onzekerheden van de W.M.O. Het is zware materie, maar hij heeft
ook een wat luchtige benadering. Hij constateert dat minister Schippers door het blad Opzij gekozen
is tot machtigste vrouw van Nederland. Onder haar verantwoordelijkheid valt de W.M.O. Dit bewijst
maar eens het belang van die wet.
Aan het einde biedt Arnold aan de vergadering aan dat hij in de plenaire vergadering van Maart 2014
ons wederom wil bijpraten over de situatie van dat moment.
Beide presentaties staan op de vernieuwde website van www.wmoadviesraadboxtel.nl.
Na een korte pauze, waarin een flink deel van de aanwezigen vertrekt, hervat Jan Horbach de
vergadering met agendapunt 1, het vaststellen van de agenda. De vergadering is akkoord met de
voorgestelde agenda. Daarmee zijn we gekomen bij:
5. VERSLAG VERGADERING 13 MAART J.L.
De heer Brooker merkt op dat hij met kennisgeving afwezig was, waarvan acte. De heer Van Eekelen
merkt op dat in het Burgerlijk Wetboek vermeld staat dat een kascommissie jaarlijks benoemd moet
worden. De penningmeester geeft aan dat zij bij punt 8 zal voorstellen om dat inderdaad te doen.
Met deze opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd, met dank aan de heer Theo Riemers.
6. Er zijn géén mededelingen
7. GOEDKEURING ADVIEZEN D.B.
Afgesproken is in het verleden dat de goedkeuring van de plenaire vergadering achteraf zal worden
gevraagd. Dat is omdat door het college gevraagde adviezen niet kunnen wachten tot er een plenaire
vergadering is geweest. Ook ongevraagde adviezen doen zich voor op onverwachte momenten. Het
DB is van plan om de plenaire leden sneller te informeren, door de adviezen op onze vernieuwde
internet pagina (website) te zetten.
De heer Van Eekelen vindt het vreemd dat er een advies gegeven is samen met de Seniorenraad en de
KBO. Jan Horbach geeft aan dat een gezamenlijk advies krachtiger overkomt bij B&W. Na een debat
waarin de seniorenraad (W. Brooker) aangeeft haar eigen verantwoordelijkheid te willen houden,
maar geen problemen heeft met een gezamenlijk ondertekend advies en er andere geluiden zijn dat
het enigszins dubbelop is, komt de vergadering tot de conclusie dat toch, indien de situatie dat vraagt
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en het zinvol is een gezamenlijk advies te geven, ze daarmee akkoord gaat. In ogenschouw moet
worden genomen dat de seniorenraad ook zelfstandig het recht heeft om advies te geven.
8. AFHANDELING FINANCIEEL JAARVERSLAG EN AANSTELLEN KASCOMMISSIE
In de vergadering van oktober 2012, is er geen kascommissie benoemd. Daarom kon de kas niet
gecontroleerd worden vóór de vergadering van maart en is dat meteen nà de vergadering van maart
gebeurd, vóórdat de jaarstukken naar de gemeente gegaan zijn om subsidie aan te vragen.
De heren Van Bommel en Kuilman hebben de kas en bijbehorende stukken in orde bevonden en hun
handtekening gezet onder de verklaring van decharge van de penningmeester. Deze verklaring is
tegelijk met de andere stukken naar de gemeente gestuurd.
De heer Van Eekelen vindt dit een verkeerde gang van zaken en het bestuur en de vergadering is dat
met hem eens. Het kon echter niet anders, gezien de ontstane situatie. De penningmeester belooft in
de toekomst de procedure goed in de gaten te houden. De heer Brooker stelt voor om in het
huishoudelijk reglement een passage op te nemen over de kascommissie. Het bestuur neemt dit
voorstel over.
Voorgesteld wordt om de heren Kuilman en Van Bommel allebei te benoemen voor het volgende
jaar. Zij hebben enkele verbeteringen voorgesteld in de presentatie en zij kunnen dan na het
controleren van de kas bekijken of de voorstellen zijn overgenomen.
De heer Kuilman heeft opmerkingen gemaakt over de hoogte van de vergoedingen voor de leden van
het DB. Marianne Juffermans heeft een kort onderzoek gedaan naar vergoedingen van WMO-raden
elders in het land en zij is tot de conclusie gekomen dat € 300 per jaar een bescheiden doch redelijke
vergoeding is. De kilometervergoeding voor buiten de gemeentegrens van Boxtel wordt
€ 0,19. De vergadering gaat akkoord met de resp. € 300 en € 0,19.
9. BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tot nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur van de WMO-adviesraad zijn bij acclamatie benoemd:
Lia van Abeelen, Marianne Juffermans-Zandbergen en Henny Kerkhof. Marianne wordt de nieuwe
penningmeester, Henny de secretaris en plaatsvervangend voorzitter. Herbenoemd is, eveneens bij
acclamatie, Mieke Daniëls.
10. ACTIVITEITEN BESTUUR
In de presentatie van Henny Kerkhof is al een opsomming opgenomen van bestuursactiviteiten van de
afgelopen periode. In de plenaire vergadering van maart 2014 zal er een uitvoeriger verslag op schrift
worden gepresenteerd.
11. RELATIE ACHTERBAN
Ook dit onderwerp is al ter sprake gekomen tijdens de powerpointpresentatie van Henny. Het plan is
om alle, bij de WMO betrokken instanties twee aan twee uit te nodigen in een DB vergadering.
Zodat we ervaring en gegevens kunnen uitwisselen. Jan Horbach grijpt dit agendapunt aan om te
vermelden dat er nog twee vacatures in het DB open zijn. Te weten voor de beleidsvelden Jeugd en
voor Onderwijs. Twee nieuwe beleidsterreinen, die hoogstwaarschijnlijk opgenomen gaan worden in
de WMO.
Marieke Dijkshoorn van Contour de Twern biedt aan om in de bestanden van de Vrijwilligerscentrale
te zoeken naar geschikte personen. Gezien de huidige samenstelling van de raad, gaat bij gelijke
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geschiktheid de voorkeur uit naar een man. Marianne zal, als de tekst in het bestuur is goedgekeurd,
de advertentie aan haar toesturen.
Niets meer ter tafel komend beginnen we aan de
13. RONDVRAAG
De heer Ad van Weert vermeld dat er een nieuwe secretaris is in het bestuur van het Gehandicapten
Platform en dat de naam is veranderd in: Platform voor mensen met een beperking. Ook zijn er nog
2 nieuwe bestuursleden. Hij zal de namen nog schriftelijk doorgeven.
De heer Van Bommel vindt het jammer dat er relatief weinig mensen zijn overgebleven voor het
technische deel van de vergadering. De heer Brooker stelt voor om het informatieve deel en het
technische deel niet meer op één avond te doen.
Jan Horbach belooft dit voorstel in het bestuur te bespreken. Mevrouw Diny Stolvoort bedankt Theo
Riemers voor al het werk dat hij voor de WMO-adviesraad heeft gedaan en de overige aanwezigen
sluiten zich van harte bij haar aan. Het DB heeft al op gepaste wijze afscheid van Theo genomen.
14. SLUITING
Om 22.50 uur sluit Jan Horbach de vergadering. Niet nadat hij de volgende plenaire vergadering heeft
aangekondigd voor Woensdag 12 maart 2014 om 20.00 u wederom in de Walnoot.
Hij vermeldt ook nog dat er een concept (dit nadrukkelijk, want het verslag is pas officieel als de
plenaire vergadering het heeft goedgekeurd) van het verslag van de vergadering op de website komt
te staan.
3 november 2013
Marianne Juffermans
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