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Geachte leden van de Wmo-adviesraad,
Graag nodig ik u uit voor de volgende vergadering van de Wmo-adviesraad op donderdag 28 mei
van 13.30 tot 15.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de zaal 1.11 van het stadhuis.
De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
Tijdsindicatie

Bijlage

Status

1.

13.30

Opening en mededelingen

Bespreking

2.

13.35

Terugkoppeling gesprek gemeente en Wmo-raad met Wethouder Klein
en de heer Wulfsen e/o Schreuder

Bespreking

3.

13.45

Ingekomen stukken
a. Gemeente Nijkerk, overstap Regiotaxi
c. Initiatiefgroep Paasbos, voortgang Paasbos
b. Sigma, aanbieding Wegwijzer voor Senioren

4.

13.55

Verslag van de vergadering van 28 mei

5.

14.00

Veranderingen huishoudelijke hulp/ vangnetmaatregel
a. Reacties n.a.v. informatiebijeenkomst (15 juni)
b. Stand van zaken vangnetmaatregel
c. Terugkoppeling inkooptafel HH
d. Bespreken vervolgproces hh

X
X

Informatie

(uitgereikt)

X

Vaststelling

6.

7.

14.10

14.20

Procesafspraken evaluatie pilot gebiedsteams
a. Definitief advies Wmo-adviesraad gebiedsteams
b. Uitnodiging verdiepend gesprek (na afloop vergadering)
c. Uitnodiging gesprek zorgaanbieders over bevindingen (30 juni)
d. Uitnodiging werksessie effectencalculator (datum n.t.b.)
e. Bespreken Vervolgstappen en rol Wmo-raad
Uitwisseling ontwikkelingen cliëntenparticipatie met de heer Beltman
en in gesprek over de ontwikkeling/ toekomstmodel Wmo-adviesraad
(voor achtergrondinfo zie handreiking toekomstmodel)

8.

15.20

Rondje uitwisseling/ activiteiten subgroepen
(zie werkverslagen in dropbox)

9.

15.10

Bespreken actielijst Wmo-adviesraad

10.

15.15

Rondvraag en sluiting
a. Onderwerpen voor de volgende vergadering (vervoer/ ggz/ jgz)

15.30

Verdiepend gesprek/ interview gebiedsteam , n.a.v. advies
verzoek 1 of 2 leden

X

Vaststelling

Bespreking

X
Bespreking

X

Vaststelling
Bespreking

Informatie
Als u niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering, dan hoor ik dat graag. Ook voor andere vragen kunt u altijd
contact met mij opnemen via het algemene telefoonnummer 14 033 of rm.vanleeuwen@nijkerk.eu.
Met vriendelijke groet,

Roos-Marie van Leeuwen

