NOTULEN
Vergadering Wmo-Raad Putten d.d. 14 november 2011.
Aanwezig: Wmo-Raad: Ad. Blok, Kees Breteler, Jacqueline v/d Brink , Willeke Geerts en Sybrecht
v/d Veen.
Namens de Gemeente: Gerard v/d Brink en Bart Nieuwenweg.
Bestuur inloophuis “de Parasol” Ermelo.
Afwezig: Gonda Bouw.
Vergadering Wmo-Raad Putten d.d. 21 november 2011.
Aanwezig: Wmo-Raad: Ad. Blok,Gonda Bouw, Kees Breteler, Jacqueline v/d Brink , Willeke Geerts
en Sybrecht v/d Veen.
Afwezig: geen.
Voor de vergadering vindt een kennismakingsgesprek plaats met de jongere werker Ester van Roijen
(Daam van Cappellen was ziek ). Ester werkt al 4 jaar, via Jeugdpunt Utrecht, in Putten. De
“Kraker”gaat dicht. Er komt geen inloophuis meer. Het is de bedoeling dat de jeugd zelf activiteiten
gaat organiseren waarbij de jeugdwerker stand-by is. Ze richten zich ook op de blowende, inactieve
jeugd.
1 . Opening en Welkom.
2. Mededelingen Gemeente:
2a: Inloophuis. Met het bestuur van “de Parasol”, wordt uitvoerig gesproken over hun ervaringen bij
het opzetten en lopend houden van het inloophuis in Ermelo. Er zullen voor een goede start
voldoende vrijwilligers moeten zijn. Wij kunnen gebruik maken van de expertise van “de Parasol”.
Het voorstel van de Gemeente wordt doorgestuurd naar de andere belanghebbende.
2b) Project woonomgeving: Het stuk wordt opnieuw geschreven en de Wmo- aspecten worden
benadrukt.
2c Beleidsnota 2013 prestatieveld 1: De opzet is inzichtelijk en het werken per prestatieveld wordt
zeer op prijs gesteld. De middengroep ( 25-55 jaar) wordt nog niet benoemd.

3. Notulen vergadering d.d. 10 oktober 2011.
Een gezamenlijke bijeenkomst van de Wmo- Raden N.W Veluwe wordt door de meeste raden zeer
op prijs gesteld. Zorgbelang wil het samen met ons organiseren. Wij mogen een programma maken.
Wij willen elkaar leren kennen en graag weten waar de andere raden mee bezig zijn ( en zijn
geweest). Verder geen op- of aanmerkingen en derhalve worden de notulen goedgekeurd.
4.Week van de eenzaamheid:
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De Gemeente moet nog schriftelijk van ons project op de hoogte worden gesteld, waarna actie kan
worden ondernomen.
5. Begeleiding mensen met hersenletsel.
Zolang er nog niets geregeld is kunnen wij weinig ondernemen en moeten we alert blijven op
mogelijke wijzigingen.
6. Project: Wmo- en openbaar groen:
Wij zijn van mening dat alleen de versterking van het zelforganiserend vermogen van de (wijk)
bewoners en de samenwerking vallen binnen de Wmo prestatievelden. Verder is er sprake van een
grote achterstand in het reguliere onderhoud. Wij stellen voor om eenmalig € 10.000,-- vanuit de
Wmo- reserves hiervoor te besteden. Ook dient na verloop van tijd bekeken te worden of het project
blijvend resultaat heeft opgeleverd.
7. Actuele gebeurtenissen.
Zorgbelang Gelderland geeft ons subsidie voor de cursus creatief denken. De cursus wordt
gehouden op vrijdagmorgen 13 januari 2011 van 09.00 tot 12.00 uur.

8. Rondvraag:
Voor de vergadering van januari zullen we mogelijk de wijkagent uitnodigen.

9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng.
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