Werkgroep informatie en leden werkkamer Jeugd Welzijn Zorg



Werkgroep aanvragen Wmo gelden:

Deze beoordelen aanvragen voor financiële ondersteuning bij burgerinitiatieven.
En adviseren burgers en ambtenaren omtrent toekenning van subsidie boor het
ingediende project.
Werkgroep leden zijn:
Jac Haegens, Anne Sophie Hoedemaekers



Werkgroep PR:

Deze werkgroep controleert aangeleverde informatie vanuit beide werkkamers
voordat het geplaatst wordt op de website. En onderhoud de website voor wat
betreft het plaatsen en eraf halen van berichten en bestanden.
Werkgroep leden zijn:
Joop Linders, Nettie Baartman, Carl de Bruijn, Graziëlla van den Boogaard,
Henriëtte van den Borne



Werkgroep tevredenheidsonderzoek:

Ieder jaar is de gemeente verplicht om een tevredenheidsonderzoek te houden
onder de gebruikers van Jeugdzorg en Wmo. De werkgroep leden van JWZ
denken en adviseren mee in de voorbereiding van dit onderzoek.
Werkgroep leden zijn:
Jac Haegens, Anne Sophie Hoedemaekers, Sjaak Aveskamp



Werkgroep verordening:

Verordeningen moeten regelmatig bijgesteld worden, in de voorbereiding doen
vier mensen van JWZ het voorbereidingswerk samen met ambtenaren en jurist.
Werkgroep leden zijn:
Ton Ederveen, Corry van Osch, Anne Sophie Hoedemaekers



Werkgroep doelgroepenvervoer:

Als lid van de participatieraad, heb ik speciaal het aandachtsgebied de mobiliteit.
Een werkgroep mobiliteit wordt onder meer gevormd door leden uit het
GehandicaptenPlatform aangevuld met enkele vertegenwoordigers van de
centrale voor ouderen. De volgende onderwerpen worden besproken; het
doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer, openbaar vervoer, Valys, de
indicatiestelling en het gebruik van diverse hulpmiddelen.
Vanuit deze hoedanigheid ben ik lid van het Cliëntenpanel Omnibuzz
doelgroepenvervoer Limburg.
Werkgroep leden zijn:
Wim van Delft, Max van de Langenberg



Werkgroep Zorgmijders:

Werkgroep leden zijn:
Monika Troch, Joop Linders, Nettie Baartman



Werkgroep Gezinsmaatjes:

De gemeente wil onderzoeken of het haalbaar is om het gastgezin weer nieuw
leven in te blazen. De doelgroep heeft een vast woon- en verblijfplaats, waar ze
zelfstandig blijven wonen. Het gastgezin biedt aanspraak, ondersteuning,
gezelligheid zoals samen eten en krijgt dan ondersteuning vanuit de psychiatrie.
Werkgroep leden zijn:
Anne Sophie Hoedemaekers, Corry van Osch



Werkgroep dagbesteding Wmo:

De werkgroep gaat, samen met de beleidsambtenaar bespreken wat de beste
vorm van dagbesteding zou kunnen zijn, uitgaande van de wensen en ambities
van de hulpvrager. Hierbij ook de mogelijkheden onderzoeken op welke wijze
dorpen, wijken en verenigingen hier een bijdrage aan kunnen leveren.
Vrijwilligerswerk kan een zeer nuttige dagbesteding zijn.
Werkgroep leden zijn:
Anne Sophie Hoedemaekers, Joke van den Anker, Jac Haegens, Koos Künen

