Wmo-adviesraad Etten-Leur
Jaarverslag 2010

Van de voorzitter
Dit is het tweede jaarverslag van onze Wmo-adviesraad. Een jaar waar twee
zaken centraal stonden: de gemeenteraadsverkiezingen en de
verdiepingsslag voor ons als leden van de Wmo-adviesraad Etten-Leur.
Het is ons gelukt om de gemeentelijke politici duidelijk te maken dat de Wmo
bestaat, dat het gewoon een wet is en dat er rekening mee gehouden moet
worden. De landelijke overheid heeft de wettelijke kaders geschetst en de
invulling is een zaak voor de gemeentelijke politiek. Het is aan de Wmoadviesraad om raad en college gevraagd en ongevraagd te adviseren bij het
maken van die keuzes.
De adviesraad verplicht zich om zijn adviezen zo professioneel mogelijk te
geven. Inhoudelijk juist en juist voor de doelgroep. Dat betekent heel praktisch
dat wij inzetten op verdiepen en informatie ophalen bij gebruikers en
verstrekkers.
Het is dan ook wel eens heel teleurstellend als blijkt dat er geen of
onvoldoende rekening is gehouden met bepaalde adviezen of als er zelfs
geen enkele reactie op komt.
Maar we kunnen terugblikken op een jaar waarin steeds meer rekening met
onze adviezen wordt gehouden. Dat heeft te maken met de kwaliteit ervan,
want onze kracht is dat onze raad bestaat uit mensen die banden hebben met
heel veel organisaties uit onze gemeenschap, mensen met een visie op
maatschappelijke ondersteuning. Zij willen dat iedereen in Etten-Leur mee
kan doen.
Etten-Leur moet voor iedereen zijn. Daar heeft onze raad in 2010 hard voor
gewerkt.

Ingrid Scheifes-Coenen
voorzitter
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Vooruitblik
Dit jaarverslag gaat over onze activiteiten in 2010. Centraal staat daarin ons
interne overleg in de adviesraad voor het tot stand brengen van de adviezen
aan de gemeenteraad. We geven een overzicht van onze adviezen en wat er
mee is gedaan. We vermelden daarna onze overige activiteiten .Informatie
over onze organisatie is opgenomen in de bijlagen.
Overzicht Bijlagen
Bijlage 1
Deelnemerslijst met belangenorganisaties
Bijlage 2
Rooster van aftreden
Bijlage 3
Financieel overzicht
Bijlage 4
Lijst themagroepen
Bijlage 5
Ledenlijst AB en DB Wmo-adviesraad
Bijlage 1 bevat een lijst met de deelnemende belangenorganisaties, hun
vertegenwoordigers en de overige deelnemers van de Wmo-adviesraad in
2010, ook de deelnemers die in de loop van het jaar zijn uitgetreden.
Bijlage 2 bevat het laatst vastgestelde rooster van aftreden.
Bijlage 3 bevat het financieel overzicht.
Bijlage 4 bevat een overzicht van de Themagroepen die binnen het algemeen
bestuur functioneren. Zij onderzoeken een adviesvraag en maken een
conceptadvies. Dit conceptadvies wordt vervolgens beoordeeld door het
dagelijks bestuur en het wordt besproken en goedgekeurd door het algemeen
bestuur van de Wmo-adviesraad.
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De activiteiten van de adviesraad
Vergaderingen Algemeen Bestuur 2010
De Wmo-adviesraad heeft in 2010 negen maal vergaderd in het vergadercentrum van het stadskantoor te Etten-Leur, dat gebeurde op de volgende
data:
21/01
18/02
11/03
15/04
20/05
17/06
16/09
21/10
18/11
Vergaderingen Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur vergaderde 10 maal op de volgende data:
04/02
25/02
25/03
26/04
03/06
06/07
31/08
12/10
11/11
14/12

Samenstelling van de Wmo-adviesraad
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter
Ingrid Scheifes-Coenen
Vicevoorzitter
Jan Niehof
Secretaris
Coby King-van Breemen
Penningmeester
Piet Vermunt
Plv. Penningmeester.
Rien Ros
Lid
Lian Roovers
Lid
Ton Mulders
Anske Hofmans heeft in 2010 de notulen van de vergaderingen van het
Algemeen Bestuur verzorgd. De vergaderverslagen van het Dagelijks Bestuur
werden gemaakt door Rien Ros.
Zie bijlage 1 voor de deelnemende organisaties en de deelnemers.
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Onze adviezen en de reacties van de gemeente 2010

Advies beleidsregel Mantelzorgondersteuning
In de beleidsregel Mantelzorgondersteuning worden mogelijkheden vastgelegd voor individuele ondersteuning bij nieuwe aanvragen voor mantelzorgondersteuning.
De Wmo-adviesraad heeft o.a. geadviseerd om bij het hanteren van de
definitie mantelzorg de doelgroep te vergroten met mantelzorgers en cliënten
die geen professionele ondersteuning en indicatie hebben. De gemeente
heeft dit advies overgenomen.
De Wmo-adviesraad waarschuwt voor teveel regeltjes en heeft het standpunt
dat het uitgangspunt maatwerk moet zijn. Het loket Elz moet zich meer
profileren als Wmo-loket omdat blijkt dat niet algemeen bekend is wat Elz
doet. De gegeven adviezen zijn gedeeltelijk door de gemeente overgenomen.

Ongevraagd advies aan formateur
Aan het begin van het jaar is een ongevraagd advies aan de formateur
uitgegaan, om in het raadsprogramma op te nemen dat Etten-Leur Wmoproof moet worden. Hierop is geen reactie ontvangen.

Procedure verstrekkingenboek
In het najaar van 2010 wordt het Verstrekkingenboek geëvalueerd
De Wmo-adviesraad is betrokken bij deze evaluatie. Dit is een doorlopend
proces.

Vindbaarheid Loket Elz
Uit onderzoek is gebleken dat het loket Elz alleen te vinden is door mensen
die weten wat Elz is.
De Wmo-adviesraad heeft geadviseerd om het loket consequent Wmo-loket
Elz te noemen en te zorgen voor een betere vindbaarheid op de website.
Dit advies is overgenomen door de gemeente.

Brief met vragen over Actieplan Gehandicaptenbeleid Stichting ZET
Alvorens een advies te formuleren op het gemeentelijk gehandicaptenbeleid,
stelt de Wmo-adviesraad vragen over het Actieplan gehandicaptenbeleid
Etten-Leur dat de stichting ZET heeft opgesteld na een aantal gesprekken
met medewerkers van de gemeentelijke organisatie. In een mondelinge
reactie van wethouder Roks bleek dat met dit advies nog niets is gedaan.
De Wmo-adviesraad wacht af tot deze adviezen zijn verwerkt.
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Wegvallen dagbesteding AWBZ
De Wmo-adviesraad adviseert de gemeente om cliënten en mantelzorgers te
benaderen om ze te informeren over de gevolgen van het wegvallen van
ondersteuning en/of begeleiding bekostigd door het AWBZ.
De gemeente geeft aan dit niet te kunnen uitvoeren, omdat ze vanwege de
wet op de privacy niet kan beschikken over adresgegevens.
De Wmo-adviesraad adviseert daarom een voorlichtingsbijeenkomst te
houden voor mantelzorgers en ondersteunende instellingen, waarop vraag en
aanbod geïnventariseerd kunnen worden.

Toegankelijkheid Stembureaus
Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Wmo-adviesraad geconstateerd
dat niet alle stemhokjes toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelers waren, en
dat er ook niet is gepubliceerd welke stembureaus wel toegankelijk waren.
De Wmo-adviesraad heeft in een ongevraagd advies aangegeven dat bij de
organisatie van de verkiezingen te weinig rekening is gehouden met
mindervaliden.
Hierop is geen reactie van de gemeente geweest. Er zijn wel enige
verbetering geconstateerd bij latere verkiezingen.

Beleidsuitgangspunten PGB-hulpmiddelen
Hoewel de Beleidsuitgangspunten PGB voor hulpmiddelen niet ter advisering
zijn aangeboden, heeft de Wmo-adviesraad toch besloten enkele adviezen te
geven die uit “eigen ervaring” zijn voortgekomen.
Deze adviezen zijn gedeeltelijk overgenomen.

Advies Accommodatienota
Het uitgangspunt voor het schrijven van de Accommodatienota is het streven
naar een multifunctioneel gebruik van alle reeds bestaande en nog te
realiseren accommodaties.
De Wmo-adviesraad erkent de noodzaak om efficiënt om te gaan met alle
beschikbare collectieve middelen en is ook voor samenwerking tussen de
diverse (vrijwilligers) organisaties in het maatschappelijk veld.
De Wmo-adviesraad adviseert de gemeente dat alle accommodaties
toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking en dat er ook
duidelijke vluchtroutes voor hen dienen te zijn.
Het is jammer dat er in het plan wordt uitgegaan van maar 4 clusters i.p.v. de
eerder voorgestelde 5 woonzorgzones. Dit betekent een verdere verspreiding
met grotere fysieke afstanden.
De accommodatienota heeft onze voortdurende aandacht.
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Vernieuwing gemeentelijke website
De Wmo-adviesraad is bezig met het ontwikkelen van een website voor
inwoners van onze gemeente. Voor informatie over de Wmo verwijzen we met
een link naar de gemeentelijke website.
De inwoner zal helaas van de informatie op de gemeentelijke site niet veel
wijzer worden. Daarom hebben we de gemeente dringend gevraagd ons te
betrekken bij de totstandkoming van de inhoud op de gemeentelijke website
waar het de Wmo betreft.
Op dit verzoek is niet door de gemeente gereageerd.

Folder huisvesting Mantelzorg
De verwachting van de Wmo-adviesraad is dat een voorlichtingsfolder
openheid en een sociaal karakter uitstraalt, zowel in inhoud, taalgebruik als in
vormgeving.
Naar aanleiding van onze adviezen is de folder grondig herzien.

Advies inzake evaluatie Blijvend thuis in eigen huis
Blijvend thuis in eigen huis is een stimuleringsregeling voor 55-plussers met
een eigen woning. Zij kunnen via deze regeling advies en subsidie krijgen met
betrekking tot aanpassingen die gedaan moeten worden om tot op latere
leeftijd in de eigen woning te kunnen blijven wonen.
De Wmo-adviesraad heeft een advies uitgebracht op de voortgangsreportage
in een gesprek met wethouder Roks. Dit advies is niet overgenomen maar
wordt meegenomen in de evaluatie van de regeling in 2011.

Advies Koppeling bestanden
Advies om het bijstandbestand te koppelen met dat van de gemeentelijke
belastingen voor automatisch kwijtschelding.
De gemeente heeft de intentie om dit te gaan doen wanneer er met één
systeem gewerkt gaat worden.

Klanttevredenheidonderzoek Wmo 2009
In de Wmo is de verplichting opgenomen om jaarlijks een
tevredenheidonderzoek te doen onder vragers van maatschappelijke
ondersteuning. De gemeente Etten-Leur maakt hiervoor gebruik van een
landelijk format voor de vragenlijst.
Het rapport Klanttevredenheidonderzoek is besproken in de Wmo-adviesraad
en stelt de raad voor enige fundamentele vragen. Wij hebben kritische
kanttekeningen op een onderzoek als zodanig, omdat de gebruikelijke
klanttevredenheidonderzoeken van relatieve waarde zijn. Zij geven slechts
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een beeld van wat de klant van bestaande Wmo-voorzieningen vindt en wat
bijvoorbeeld het Wmo-loket feitelijk doet of aanbiedt.
De Wmo-adviesraad doet vervolgens enkele verbetervoorstellen, zoals
groepsgesprekken tussen klanten en klantenmanagers. Klanten zijn een
wezenlijke bron van informatie voor een klantgerichte dienstverlening door de
gemeente en Wmo uitvoerders. Men dient tevens tegelijkertijd gebruik te
maken van peilingen waarbij andere methoden en communicatiekanalen
gebruikt worden.
Het advies is niet overgenomen door de gemeente. Zij onderschrijft de stelling
van de Wmo-adviesraad niet.

Controle adresbestanden
Bij mailings vanuit het Wmo-loket Elz moet er een automatische vergelijking
komen met de gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) om te
voorkomen dat er brieven worden verstuurd naar mensen die overleden zijn.
De automatische controle van adresbestanden is inmiddels gerealiseerd.
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Onze overige activiteiten in 2010
•
•
•
•
•
•

De Themagroep Public relations heeft een folder ontworpen en
uitgebracht, en is momenteel bezig met het ontwikkelen van een website.
De Wmo-adviesraad heeft een werkbezoek gebracht aan het Wmo-loket
Elz, wat meer inzicht heeft gegeven in de werkwijze van het loket.
Op 24 juni is een studiedag georganiseerd voor de gehele Wmoadviesraad.
Tweemaal per jaar is er een overleg met de verantwoordelijk wethouder.
In 2010 was dat met wethouder dhr. Th. Vaes en diens opvolger
wethouder dhr. B. Roks
Bij politieke partijen is regelmatig aandacht gevraagd voor de Wmo.
Er is een gesprek geweest met de directie van WEL en het Steunpunt
Vrijwilligers over hun werkzaamheden.

Een delegatie van de Wmo-adviesraad is aanwezig geweest bij:
• de open dag van de Moskee,
• de opening Dementiepunt,
• de Informatiedag Domotica in de Nobelaer,
• diverse uitwisselingsbijeenkomsten van Wmo-adviesraden,
• de open dag van het Gehandicapten Platform.
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BIJLAGE 1

Deelnemerslijst Wmo-adviesraad 31 december 2010
Naam organisatie

Deelnemers

deelnemers

Stichting Seniorenraad
Etten-Leur

Dhr. M.J. Ros (Rien)

Dhr. P. van Oers (Piet)

Stichting Gehandicaptenplatform Etten-Leur

Mw. L. Roovers (Lian)

vacature

Protestantse gemeente
Etten-Leur

Mw. W.I. Kamm- van Bockel
(Wil)

A. Blok (Aad)

Vrijwilliger(s)

Dhr. A. T. Mulders (Ton)

vacature

Mantelzorg

Mw. J. King- van Breemen
(Coby)

vacature

Platform Minima en
Maatschappelijk Welzijn

vacature

Marokkaans Islamitische
Stichting Moskee At-Taqwa Dhr. M. El Kratet (Moustafa)

vacature

Gezamenlijke wijkverenigingen Etten-Leur

Dhr. C. van der Put (Cees)

Dhr. P. Vermunt (Piet)

Jongerenplatform EttenLeur

vacature

Huurdersbelangenvereniging Etten-Leur

Mevr. J. Verschoor (Anneke)

Cliëntenraad Sociale Zaken P. V.d. Wijngaard (Piet)

M.E. Blok (Mariella)

Gebruikersgroep
Wmo-voorzieningen

Mw. M. Pruyssers (MarLies)

Mw. R. Dielemans (Ria)
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Functies
Onafhankelijk voorzitter:
Mw. I. Scheifes-Coenen
(Ingrid)

Deelnemers op
persoonlijke titel:

Secretariaat:

Penningmeester:

Mw. A. Hofmans-Weidema

Dhr. J. Niehof (Jan)

Dhr. P. Osendarp (Peter)

In 2010 de Wmo-adviesraad M. v.d. Oever
A. Pasaoglu
verlaten
B. Yavuz
B. Verwijst
K. Evers
R. Kamerling
M. van Ginkel
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BIJLAGE 2

Rooster van aftreden
Aftredend
per 1 januari 2011

per 1 januari 2012

per 1 januari 2013

C. King

L. Roovers

J. Niehof

R. Ros

I. Scheifes

P. Vermunt

Dagelijks bestuur

T. Mulders
Algemeen bestuur
M. Blok

W. Kamm

M. Pruyssers

R. Dielemans

M. El Kratet

A. Blok

P. Van Oers

P. Osendarp

A. Verschoor

A. Hofmans

P. v.d. Wijngaard

C. v.d. Put
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BIJLAGE 3

Financieel overzicht
d.d.
1-1

Omschrijving
Beginsaldo
Secretariaatskosten:
kamer van koophandel
diverse kosten secretariaat
diverse kantoorartikelen
bankkosten
telefoon
postzegels
Kosten themagroepen:
kantoorartikelen
kantoorartikelen
kantoorartikelen
PR
7 wenskaarten
bloemen
folder
Website
Jaarverslag
drukwerk jaarverslag
Organisatiekosten
reiskosten voorzitter
vergoeding overige kosten
Subsidie
subsidie gemeente

31-12

Eindsaldo

In
€

126,13

Uit
€

Totaal
-

€

126,13

€

619,54

26,14
148,50
24,98
15,89
161,02
4,40
59,87
31,93
16,99
10,50
27,90
436,80
21,50
91,00
695,55
1.233,62

3.500,00

€ 3.500,00
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BIJLAGE 4

Themagroepen, december 2010
De Wmo-adviesraad werkt in themagroepen. Adviezen worden voorbereid in
de themagroep en daarna besproken in Dagelijks bestuur en vervolgens in
het Algemeen bestuur Deze laatste besluit tot het advies dat wordt
uitgebracht.

Themagroep PR
Thema
Public relations en voorlichting is een bestuurstaak. De groep fungeert als een
voorbereidingsgroep voor het Dagelijks Bestuur.
Doelstelling
Bekendheid geven aan het bestaan van de Wmo-adviesraad (naambekendheid).
Informeren over het werk, de adviezen van de Wmo-adviesraad.
Taken
Algemene informatie geven aan inwoners van Etten-Leur over de Wmoadviesraad en zijn werk. Dit gebeurt door middel van PR en voorlichting.
Daartoe worden de volgende media ingezet:
- folders, flyers
- ingezonden brieven en artikelen in huis-aan-huisbladen,
- persberichten/interviews voor dagbladen en andere lokale en regionale
media,
- voorlichting via de eigen website
Leden
Rien Ros, Lian Roovers, Jan Niehof, Piet Vermunt, Coby King, Ton
Mulders,Ingrid Scheifes
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Themagroep Informele zorg
Thema
Informele zorg: dat betreft mantelzorg en vrijwilligerswerk
Doelstelling
De themagroep onderhoudt contacten met mantelzorgers en vrijwilligers in
Etten-Leur voor het verkrijgen van informatie over informele zorg. Deze
informatie wordt aangeboden aan de Wmo-adviesraad zodat deze een
gefundeerd (gevraagd of ongevraagd) advies kan formuleren.
Taken
Enkele taken die voortvloeien uit de omschreven doelstelling zijn dat de
themagroep zich gaandeweg ontwikkelt tot een expertisegroep van en voor
de Wmo-adviesraad.
Verder blijft de themagroep attent op de opvolging van uitbracht advies en
bronnen uit achterban die voor de uitvoering van de Wmo van belang zijn.
Leden
Coby King, Ton Mulders, Anske Hofmans, Lian Roovers

Themagroep Accommodatie(nota)
Thema
Accommodatienota.. Wij denken dat een andere naam beter zou zijn voor
deze themagroep omdat we nu ad hoc reageren op de voorliggende
accommodatienota. In de toekomst willen we beter en meer proactief kunnen
reageren op wijkplannen en voornemens van de gemeente die betrekking
hebben op de accommodaties in Etten-Leur.
Doelstelling
De thema/werkgroep onderhoudt contacten met burgers in Etten-Leur voor
het verkrijgen van informatie over wensen t.a.v. inrichting van het openbaar
gebied, inclusief accommodaties. Proactief volgen van allerlei plaatselijke
ontwikkelingen.
Deze informatie wordt aangeboden aan de Wmo-adviesraad zodat deze een
gefundeerd (gevraagd of ongevraagd) advies kan formuleren aan de
gemeente, en/of aan andere betrokken partijen (o.a. WEL/Surplus en Avoord)
Taken
Uit de omschreven doelstelling vloeit voort dat de themagroep zich gaandeweg ontwikkelt tot een expertisegroep van en voor de Wmo-adviesraad.
Verder blijft de themagroep attent op de opvolging van uitbracht adviezen en
bronnen uit achterban die voor de uitvoering van de Wmo van belang zijn.
Leden
Piet Vermunt, Lian Roovers
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Themagroep Voorzieningen
Thema
Werken aan en onderzoek doen naar individuele Wmo-voorzieningen die
beleving en vrijheid geven. Onder voorzieningen wordt verstaan alles wat
nodig is om iedereen met een beperking zónder beperkingen mee te kunnen
laten doen.

Doelstelling
De themagroep voorzieningen zet zich in om de individuele burger met een
beperking te laten participeren in het maatschappelijk verkeer. Onze prioriteit
is dat elke burger met een beperking zo gelijkwaardig mogelijk mee moet
kunnen doen. Dat iedereen zelfstandig in zijn/haar eigen leefomgeving kan
blijven functioneren.
Taken
De werkgroep toetst het voorzieningenaanbod van de gemeente op
volledigheid van het aanbod, kwaliteit en keuzevrijheid. Bij dit alles kijken we
naar wet- en regelgeving: hoe deze uitgevoerd wordt en wat de regeling voor
burgers betekent in de praktijk.
We letten er met name op
- of de regelgeving leesbaar en begrijpelijk is,
- of de kwaliteit van het aanbod voldoende is,
- of de cliënt voldoende keuzevrijheid heeft,
- of het aanbod voldoende is,
- of de cliënten voldoende gehoord worden,
- of de hulpmiddelen of de geboden hulp voldoen aan de wensen van de
cliënt.
Voor het realiseren van de doelstellingen maakt de themagroep gebruik van:
‐ beleidsplannen van de gemeente Etten-Leur,
‐ input vanuit organisaties en individuele gebruikers,
‐ overleg met de gemeente en andere belanghebbenden.
Toekomstgericht denken we aan:
- in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen
- betere communicatie tussen Wmo-cliënten en de gemeente, waardoor wij
nog beter advies op maat kunnen geven.
Leden
Rien Ros, Lian Roovers, Ria Dielemans, MarLies Pruyssers, Wil Kamm, Piet
v.d. Wijngaard
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Themagroep Cliëntencontact
Thema
De themagroep heeft als thematiek: het onderhouden van contact met en het
informatie verkrijgen van burgers in Etten-Leur, meestal aangeduid als
achterbannen, met name wanneer ze (toekomstige) gebruikers zijn van Wmovoorzieningen in deze gemeente. Tot de achterbannen van de Wmoadviesraad behoren in principe alle burgers, voor zover de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning bestemd is voor alle ingezetenen. Het
raadplegen van achterbannen beperkt zich niet tot degenen die feitelijk
(geregistreerd) van voorzieningen gebruik maken. Raadpleging richt zich ook
op hen die bijvoorbeeld zijn afgewezen of om andere redenen (nog) geen
gebruik maken van voorzieningen.

Doelstelling
Het onderhouden van contact en het verkrijgen van informatie van Wmocliënten / burgers staat ten dienste van het goed functioneren van de Wmoadviesraad zowel ten opzichte van de bevolking als ten opzichte van de
plaatselijke overheid.
Taken
Enkele taken die voortvloeien uit de omschreven doelstelling: de themagroep
ontwikkelt zich gaandeweg tot een expertisegroep van en voor de Wmoadviesraad. Daarbij zullen bijvoorbeeld tevredenheidonderzoeken van
gemeentewege gevraagd en ongevraagd van commentaar en advies worden
voorzien. Verder blijft de themagroep attent op overige bronnen en methoden
van informatie uit achterbannen en groeperingen, die voor de uitvoering van
de Wmo van belang zijn.
Voor het realiseren van haar doelstellingen maakt de themagroep o.a. gebruik
van zogeheten tevredenheidonderzoeken, die gehouden worden in opdracht
van de gemeente Etten-Leur. Daarop valt af te dingen omdat het eigenlijk
dienstverleningsonderzoeken zijn, die veel te weinig vanuit het
cliëntenperspectief zijn opgezet. De themagroep maakt verder gebruik van
onderzoeken, door derden verricht als bijvoorbeeld FNV lokaal of politieke
partijen, dan wel door eigen onderzoeken namens de Wmo-adviesraad. Naast
het benutten van schriftelijke vragenlijsten gebruikt de themagroep ook
andere methoden zoals: het houden van (groeps-)interviews, het benutten
van signalen van platforms e.d. van belanghebbenden of specifieke cliëntengroepen. Het zelf direct raadplegen van wijkbewoners is ook een mogelijke
methode.
Leden
Anske Hofmans, Ton Mulders, Peter Osendarp, Piet van Oers, Mustafa
Elkratet
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BIJLAGE 5

Leden DB januari 2010
Functie

Leden DB W.M.O raad

Vertegenwoordiger

Voorzitter

Mw. I. Scheifes‐Coenen

Vice ‐voorzitter

Dhr. J. Niehof

Persoonlijke titel

Secretariaat

Mw. C. King‐van Bremen

Mantelzorg

Penningmeester

Dhr. P. Vermunt

Gezamenlijke Wijkverenigingen

PR

Dhr. R. Ros

Senioren raad

Lid

Dhr. A.T. Mulders

Vrijwilligers

Lid

Mw. L. Roovers

Stichting Gehandicapten Platform
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Leden AB januari 2010
Functie

Leden AB W.M.O raad

Vertegenwoordiger

Lid

Dhr. P. van .Oers

Seniorenraad

Lid

Mw. H. C.van den Oever

Protestantse Gemeente

Lid

Mw. W.I. Kamm‐van Bockel

Protestantse Gemeente

Lid

Mw. M. van Ginkel

Mantelzorg

Lid

Dhr. P. Osendarp

Platform Minima

Lid

Dhr. M. El Kratet

Marokkaans Islamitische
Stichting Moskee At Taqwa

Lid

Dhr. C. van der Put

Gezamenlijke wijkverenigingen

Lid

Dhr. P. van den Wijngaard

Cliëntenraad

Lid

Mw. R. Dielenmans

Zorgbelang

Lid

Mw. M. Pruysser

Zorgbelang

Lid

Mw. K. Evers

Jongerenplatform

Lid

Dhr. A. Pasaoglu

Turks Islamitische culturele

Lid

Dhr. B. Yavuz

Stichting Moskee

Lid

Dhr. B.H. Verwijst

Huurderbelangenvereniging

Lid

Mw. A. Hofmans‐Weidema

Persoonlijke titel ( notulisten )

Lid

Dhr. P. van Oers

Seniorenraad
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