
 
BEKNOPT VERSLAG VAN DE UITWISSELING GEHOUDEN OP 8 JANUARI 2015 

 
ONDERWERP: LOKALE UITWERKING WMO BELEID 

 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: de heer J.A. van Rijn 

Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 
Hillegom), M.P.G. Huibers (GroenLinks), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. 
Rippner (BBH) en A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren T.P. 

Adamse (D66), A.P.J.M. Buikx (VVD), D. Doerr (D66), J. van Duffelen 
(BBH), D. van Egmond (GroenLinks), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom),  
C.H. de Joode (PvdA) en F.Q.A van Trigt  

Secretaris:    de heer A.J. Jaspers, adjunct-griffier 
 
Tevens aanwezig: wethouder de heer F.J. Roelfsema, mevrouw H.J. Meijwaard 

(voorzitter Wmo-adviesraad Hillegom), M. Pippel 
(Programmaregisseur gemeente Hillegom)  

 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur en heet iedereen welkom.  

     
   

2.   Lokale uitwerking Wmo beleid 

Mevrouw Meijwaard geeft de visie van de Wmo-Adviesraad en benadrukt de 

adviezen die niet door het college zijn overgenomen. 
 Wethouder Roelfsema zegt toe een evaluatie over de aansturing vanuit de 
  verschillende organisaties op te stellen en deze naar de raad te sturen; 
 Wethouder Roelfsema zegt toe de raad te informeren of het pijlenschema van 
  Lokale Uitwerking (pag. 7) afwijkt van het pijlenschema zoals is 
  voorgesteld door de Wmo-Adviesraad; 
 Wethouder Roelfsema zegt toe de kwaliteit van de opvang van daklozen in de 
  centrumgemeente Leiden te evalueren en deze vervolgens naar de raad te sturen 
  en hij zal de vraag over mandatering en wettelijke regelgeving over de opvang 
  per mail beantwoorden; 
 Wethouder Roelfsema zegt toe voor 22 januari 2015 de raad een actielijst te 
 sturen met de nog uit te werken punten, inclusief einddata en de eventuele rol 
  van de raad; 
 Wethouder Roelfsema zegt toe met zorgverleners in gesprek te gaan over een 
 eventuele woonruimte in Hillegom in het kader van Beschut Wonen en de raad 
  voor 1 maart 2015 over de uitkomst te informeren. 

 
 

3. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering. 
 

  

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 februari 2015. 
 
 

 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 


