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Agenda        Cliëntenadviesraad 

 

Datum:  12 september 2016 

Tijdstip:  16.30 uur tot 18.30 uur 

Locatie:  Vergaderkamer III 

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

den Uijl, Ronald Geerligs, Marijke van Huizen, Margreet den Dulk, 

Johan Kemker, Saida Yachou 

Gemeente: Rosemarijn Lamers, Inge van der Heiden, Froukje Jellema 

Afmelding: Nardy Beckers 

  

 

Openbaar gedeelte    

 

 

1. Opening en vaststellen agenda  

 

2. Introductie dhr. Ronald Geerligs 

 

3. Vaststellen verslag  13 juni 2016 

Bijlage reeds verstuurd.  

 

4. Wijzingen Verordening Sociaal Domein en nadere regels (stukken worden 

nagezonden) 

Advies wordt gevraagd. De adviestermijn loopt van 9 september t/m 20 oktober.  

Bij dit advies reactie van het college op eerdere advies CAR over Minima Effect 

Rapportage (MER) betrekken (zie bijlage).  

 

5. Verslag voorzittersoverleg 

Wordt nagestuurd.  

 

6. Maandrapportages Serviceplein/evaluatie Serviceplein (zie bijlage) 

De rapportages van het Serviceplein staan voortaan online. U ontvangt voor 12 

september een mail van het Serviceplein met informatie over toegang tot de website 

met de managementinformatie.  

Op 29 september wordt de evaluatie Serviceplein met de gemeenteraad besproken.  

 

7. 1-meting IPA door Nyfer (zie bijlagen) 

De vragenlijst wordt medio september naar de doelgroep verzonden. Naast deze 

meting heeft onlangs een klantervaringsonderzoek onder gebruikers van Wmo-
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voorzieningen plaatsgevonden. In oktober/november doet Tom in de buurt 

bovendien een klanttevredenheidsonderzoek onder zijn doelgroep. Daarnaast doet 

Participe kwaliteitstoetsen onder de gebruikers van huishoudelijke ondersteuning.  

  

8. VN verdrag rechten van personen met een handicap/motie Alphen toegankelijk (zie 

bijlagen) 

Ter bespreking rol cliëntenadviesraad bij week van de toegankelijkheid.  

 

9. Actualiteiten: 

- Inkoop Jeugdhulp 

- Aanbesteding hulpmiddelen (brief aan cliëntenadviesraad volgt rond 7 september, 

nieuwe leveranciers willen zich in volgende vergadering voorstellen) 

- Ontwikkelingen rondom Participatiewet en SWA (zie bijlage) 

Oproep voor deelname aan klankbordgroepje rondom dit onderwerp.  

- Bestuurlijk overleg adviesraden 28 september 2016 (bijlage volgt) 

- Voorbereidingen Heidag  

- Ouderenberaad Zorg en Welzijn/Uitnodiging aan Wmo – adviesraden en 

Seniorenraden regio Zuid-Holland Noord voor bijeenkomst 30 september 2016: 

inventariseren wie belangstelling heeft voor deze bijeenkomst (zie bijlage) 

- Casusboek Serviceplein gemeente Alphen aan den Rijn 

(reeds ontvangen) 

- Stand van zaken nieuwe opdracht Participe 2017 en oproep voor 

vertegenwoordiging in werkgroep communicatie 

- ZorgPact RijnGouwe op 22 september in ID College 

 

10.  Afscheid dhr. J. Kemker 

 

11.  Rondvraag en sluiting 

 

 

 

                                         


