
 

AgendaAgendaAgendaAgenda        CliëntenadviesraadCliëntenadviesraadCliëntenadviesraadCliëntenadviesraad 

 

Datum:  14 maart 2016 

Tijdstip:  16.30 uur tot 18.30 uur 

Locatie:  Werkcafé1 

Genodigden: Kees Slingerland, Cecilia van Sabben, Marjanne Meijerink, Marjolein 

den Uijl, Saskia Heemskerk, Marijke van Huizen, Margreet den Dulk, 

Johan Kemker, Saida Yachou 

Gemeente: Nardy Beckers, Inge van der Heiden, Froukje Jellema (notulist) 

  

 

Openbaar gedeelte Openbaar gedeelte Openbaar gedeelte Openbaar gedeelte    

 

1.1.1.1. Opening en vaststellen agendaOpening en vaststellen agendaOpening en vaststellen agendaOpening en vaststellen agenda    

 

2.2.2.2. Vaststellen verslag Vaststellen verslag Vaststellen verslag Vaststellen verslag 8 februari 20168 februari 20168 februari 20168 februari 2016    

    

3.3.3.3. MededelingenMededelingenMededelingenMededelingen: 

• Terugkoppeling gesprek met Flextensie door Cecilia 

• Stand van zaken Kritiek/replieksessie 1 en 15 maart Tom in de Buurt 

• Informatiemarkt GGZ donderdag 17 maart 

• Terugkoppeling werkgroep Minima Effectrapportage door Cecilia 

• Beantwoording vragen Greet over Wmo Beter voor Elkaar 2017 (zie bijlage) 

• Verslag voorzittersoverleg (zie bijlage) 

• Brief aan zittend bestand P-wet (zie bijlage) 

• VN Verdrag inzake rechten van mensen met een handicap.(zie bijlage)  

• Stand van zaken klantervaringsonderzoek Wmo, vervolgmeting Nyfer en 

klanttevredenheidsonderzoeken Tom in de buurt (overzicht wordt nagestuurd)  

• Besluit over extern adviseur bezwaarschriften Wmo 

• Procedure kwijtschelding afvalstoffenheffing 

 

4.4.4.4. Aanbesteding hulpmiddelenAanbesteding hulpmiddelenAanbesteding hulpmiddelenAanbesteding hulpmiddelen        door Marion Goedhart en Quirina Pastoordoor Marion Goedhart en Quirina Pastoordoor Marion Goedhart en Quirina Pastoordoor Marion Goedhart en Quirina Pastoor        

Binnenkort start een extra aanbesteding voor hulpmiddelen. Wegens wanprestatie 

van een van de huidige aanbieders, is besloten dit contract te beëindigen en een 

nieuwe aanbieder te contracteren. Bij de voorbereiding van deze aanbesteding krijgen 

Marion en Quirina graag de input en aanbevelingen en adviezen van de cliëntenraad. 

Het gaat daarbij om advisering aan de voorkant van het proces zodat de input vanuit 

de raad een belangrijke rol kan spelen in het vervolg. 



 

5.5.5.5. DoelgroepenvervoerDoelgroepenvervoerDoelgroepenvervoerDoelgroepenvervoer    

De geplande presentatie over het regionale onderzoek naar doelgroepenvervoer kan 

wegens omstandigheden nog niet doorgaan. Tijdens de vergadering zal de laatste 

stand van zaken van het traject gegeven worden.  

    

6.6.6.6. Terugkoppeling werkgroep Inkoop Jeugdzorg van 4 maart 2016Terugkoppeling werkgroep Inkoop Jeugdzorg van 4 maart 2016Terugkoppeling werkgroep Inkoop Jeugdzorg van 4 maart 2016Terugkoppeling werkgroep Inkoop Jeugdzorg van 4 maart 2016    

De leden van de werkgroep wordt gevraagd een terugkoppeling te geven.  

 

7.7.7.7. Expertmeeting 2Expertmeeting 2Expertmeeting 2Expertmeeting 2    ffffebruari 2016ebruari 2016ebruari 2016ebruari 2016    

Discussie n.a.v. verslag over startbijeenkomst over benutten van 

ervaringsdeskundigheid.  

 

8.8.8.8. Rondvraag en sluitingRondvraag en sluitingRondvraag en sluitingRondvraag en sluiting    

    

 


