Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 24 oktober 2014, 13.30 uur
Aanwezig namens de WMO-raad:
De heer Bouma, mevrouw Cornelisse, de heer Van Esch, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw
Ponsteen, mevrouw Rademaker, mevrouw Stienstra, de heer Tepper, de heer Zwaan en mevrouw
Oltmans.
Afwezig (met berichtgeving):
De heer Boute, mevrouw Drenth, de heer Filius, mevrouw Mulder, de heer Van Schie, mevrouw
Strating en de heer Timmerman.
Aanwezig als gast
Mevrouw Hermans (gemeente Zeewolde).
1. Opening en mededelingen
 Welkom en afwezigen
Mevrouw Van Klaarbergen heet iedereen welkom en noemt vooral de nieuwe leden,
te weten Marianne Stienstra en Flip Tepper. Mevrouw Stienstra treedt op namens de
WWB en de heer Tepper namens de Seniorenraad. Zij stellen zichzelf kort voor en de
andere leden vertellen ook in het kort iets over zichzelf.


Stand van zaken Domotica
Mevrouw Van Klaarbergen vertelt dat haar echtgenoot, de heer Bouma en de heer
Tepper (de vrouw van de heer Tepper zit in de VAC) in de werkgroep zitten en dat
het onderwerp dus de aandacht heeft. Mevrouw Van Klaarbergen stelt vervolgens
voor dat de heer Bouma en de heer Tepper verder zullen communiceren omtrent
domotica. Hiermee stemmen beide heren in.



Bezochte bijeenkomsten
o Bijeenkomsten Decentralisatie
Enkele leden hebben notities gemaakt van deze bijeenkomsten en deze zijn gebruikt
voor het advies aan de gemeente.
o Informatiepunt Platform Zeewolde
Mevrouw Cornelissen heeft de laatste bijeenkomst van het Innovatie Platform
Zeewolde (IPZ) bezocht op 15 oktober 2014. Zij vernam daar o.a. dat Wolderwelzijn
gaat starten met een groep voor en door dementerenden en hun mantelzorgers. Het
gaat om een tussenvorm, want het gaat om dementerenden die nog niet toe zijn aan
dagbesteding. Verder sprak op de bijeenkomst Lambert Jongetjes. Hij is jongerenwerker en vertelde over het project Kansrijk Wonen, waarbij jongeren op zichzelf
wonen onder leiding van een hoofdbewoner (meestal een student). Via de link:
http://www.kansrijk-wonen.nl/ is meer te vinden over dit project. Opvallend was dat
er bij de bijeenkomst niet of nauwelijks senioren aanwezig waren, alleen Hetty
Peters was er. De heren Van Esch en Tepper geven aan dat dit ook al een
discussiepunt was bij de Seniorenraad en dat dit aangegeven zou moeten worden bij
de volgende bijeenkomst. Deze vindt overigens plaats op woensdag 26 november
2014 van 09.00-10.30 uur.
o Bijeenkomst “Huisarts en gemeente: partners in ouderenzorg”
Deze bijeenkomst vond plaats op 16 oktober jl. en is namens de Wmo-raad bezocht
door dhr. Filius, mw. Rademaker en mw. Strating. Bij de bijeenkomst waren verder
voornamelijk professionals aanwezig, waaronder huisartsen, wijkverpleegkundigen,
Wolderwelzijn en de MDF. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat huisartsen
een belangrijke rol spelen bij het ‘zoeken’ naar bijv. kwetsbare ouderen. Achmea
heeft in dat kader een project opgezet waarbij huisartsen een vergoeding krijgen als
zij (oudere) patiënten uitnodigen waarvan zij vermoeden dat die kwetsbaar kunnen
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zijn en/of waarmee de huisartsen al een behoorlijke tijd geen contact hebben gehad
om zo ‘de vinger aan de pols te houden’. Voor meer informatie (o.a. de definitie van
‘kwetsbare oudere’ die Achmea hanteert), wordt verwezen naar de volgende link:
https://www.achmea.nl/zorgaanbieders/downloads/Module-Kwetsbare-Ouderen2014.pdf
Wijkverpleegkundigen hebben uiteraard ook een spilfunctie bij het in kaart brengen
van kwetsbare ouderen. Volgens mevrouw Rademaker vertelde de voorzitter van
Medicamus (dit is de organisatie van en voor 70 huisartsen in de regio NoordwestVeluwe en Zeewolde) een goed verhaal. Zo gaf hij aan dat als de huisarts en de
wijkverpleegkundige goed samenwerken en er een goede communicatie tussen hen
bestaat, de huisarts zich vervolgens kan terugtrekken. Het is de bedoeling dat er een
sociale kaart komt op A5-formaat waarop de telefoonnummers komen te staan van
alle belangrijke organisaties met betrekking tot zorg voor kwetsbare ouderen wie,
wat, wanneer, waarvoor? Ook ten behoeve van de huisartsenpost. Mevrouw
Hermans geeft aan dat in Zeewolde waarschijnlijk pas in de loop van 2015/2016 meer
onderzoek wordt gedaan naar kwetsbare ouderen. Het is de bedoeling dat deze
formule ook zal worden ontwikkeld voor de jeugd, maar de vraag is nog wie de
kosten daarvan op zich zal nemen. Misschien de gemeente in plaats van Achmea? De
bijeenkomst Huisarts en gemeente zal in ieder geval nog een vervolg krijgen.
o Raadcommissie Onderwijs en Welzijn
De heer Zwaan vertelt dat er tijdens de commissievergadering door B&W
vraagtekens werden gezet bij een anoniem stuk van een Wmo-lid met 27 punten.
Aangegeven werd dat de Wmo-raad als eenheid het college hoort te adviseren en dat
anonieme stukken in beginsel niet welkom zijn. De heer Zwaan is het daar mee eens
en geeft aan dat de Wmo-raad als één partij naar buiten dient te treden. Mevrouw
Van Klaarbergen geeft vervolgens aan dat een en ander waarschijnlijk op een
misverstand berust. Bij het advies is van de Wmo-raad is een bijlage gevoegd met
een schets van de problematiek waar mantelzorgers tegenaan kunnen lopen, dat is
ook zo benoemd en niet bedoeld als anoniem advies. Jammer dat dit wel zo is
overgekomen (nawoord secretaris: inmiddels heeft mevrouw Van Klaarbergen dit – via de griffier van
de gemeenteraad – nader toegelicht aan de gemeenteraad). De reactienota is overigens te lezen
via de volgende link:
http://www.zeewolde.nl/document.php?m=25&fileid=22099&f=ac57285855076606
982b9fad31031565&attachment=0&c=26231
2. Tijd voor mevrouw Hermans
Stand van zaken met betrekking tot Wmo.
Bijlage 1: Powerpointpresentatie inzake Decentralisatie Sociaal Domein, beraad 15/10/2014
Bijlage 2: De route naar de antwoorden in het Sociaal Domein d.d. 24/10/2014


Stand van zaken
- Mevrouw Hermans geeft aan dat de stukken van de bijeenkomst van 15 oktober jl.
doorgaan naar het beraad van 30 oktober a.s. Duidelijk is in ieder geval, en dit blijkt ook
wel uit de Powerpointpresentatie, dat de Wmo in 2015 (en dus de gebruikers hiervan)
veel te maken zal hebben met overgangsrecht. Wat de inkoop betreft, dit is met vrijwel
alle aanbieders geregeld en met hen worden verder nog afspraken gemaakt. Voor zover
bekend zijn er nu (slechts) vier inwoners voor wie andere aanbieders gezocht moeten
worden (of van wie hun bestaande hulp via een pgb moet worden bekostigd). Mevrouw
Hermans geeft aan dat er voldoende keuzevrijheid is voor de burgers met 51 aanbieders,
maar voor de gemeente zou het eenvoudiger zijn als dat er wat minder zouden zijn. Zoals
ook in het nieuws is geweest, heeft de overheid landelijk 75 miljoen Euro extra
uitgetrokken voor het behoud van de werkgelegenheid van de huishoudelijke hulp. Er
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werd vervolgens nog eens een bedrag van 40 miljoen Euro extra ter beschikking gesteld.
De gemeente dient voor beide extra te besteden bedragen een plan in om mee te
kunnen profiteren, maar de burger zal toch ook aanzienlijk meer zelf moeten bijdragen.
Mevrouw Van Klaarbergen vraagt zich tussendoor af of er aanbieders zijn die bekend zijn
met Domotica. Mevrouw Hermans weet dit niet zo snel, maar dit is ongetwijfeld zo. Zij
zal een overzicht geven van aanbieders waarvan dit bekend is (Nawoord secretaris: inmiddels
van mw. Hermans vernomen dat vrijwel alle gecontracteerde aanbieders hebben aangegeven iets met
Domotica te willen doen).

-

-

-

-

De komende weken zullen er verder ook gesprekken zijn met thuiszorgmedewerkers.
De toegangsdrempel tot de Wet Langdurige Zorg wordt verlaagd.
Mevrouw Hermans stelt voor om in januari via een advertentie in de Zeewolde Actueel
de inwoners die zorg (nodig) hebben, maar nog niet in beeld zijn bij de gemeente, op te
roepen.
Daarnaast geeft zij aan dat woningaanpassingen zo nodig uit de Wmo zullen worden
voldaan, maar dat woning en zorg gescheiden zullen zijn.
Het Rode Kruis gaat een landelijke campagne organiseren inzake zelfredzaamheid.
Het PGB wordt een bijna volwaardig alternatief voor zorg in natura. Het budget gaat via
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en (uiteraard) moet men wel aan enkele eisen
voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Op 24 november zal er een bijeenkomst
zijn voor PGB-houders in Harderwijk. De gemeente Zeewolde wil een dergelijke avond
ook graag in Zeewolde organiseren (wel zo handig in verband met toegankelijkheid),
maar dan moet de SVB wel een avond ‘over hebben’.
Over de toezicht op de kwaliteit moet nog gesproken worden, volgens mevrouw
Hermans. Er komt nu zoveel op de gemeente af, dat het ook niet meevalt alles te
regelen.
In dit kader dient de klachtenprocedure ook nog rondgebreid te worden. Voorwaarde zal
sowieso zijn dat deze laagdrempelig dient te zijn.
Mevrouw Ponsteen vraagt zich hierbij af of een klacht bij het AKJ (Advies- en
Klachtenbureau Jeugdzorg) ook mogelijk blijft en zij geeft aan dat die instantie volgens
haar niet zo heel onafhankelijk is. Mevrouw Hermans weet dit niet precies (nawoord
secretaris: inmiddels van mw. Hermans vernomen dat het in ieder geval mogelijk blijft een klacht in te dienen
over de jeugdhulp en/of de Wmo. Hoe die klachtenprocedure er precies uit komt te zien, is op dit moment
nog niet bekend. Er wordt ook gewerkt aan een ombudsfunctie en vanaf 2016 een landelijk verplicht
klantervaringsonderzoek).

-

-

-

-

Informatie over een Landelijk Klantervaringsonderzoek wordt rondgestuurd (van belang
zijn vooral ca. blz 20 – 27). Dit onderzoek zal onafhankelijk zijn. Eerst zal er overigens een
landelijke pilot starten. Mevrouw Hermans denkt zelf dat rondetafelgesprekken ook heel
nuttig kunnen zijn met betrekking tot klantervaringen (bijv. omstreeks mei/juni of na de
zomer). De heer Bouma vraagt of de resultaten van de klantonderzoeken per gemeente
zullen worden bekendgemaakt en deze vraag wordt door mevrouw Hermans bevestigend
beantwoord. Tijdens de volgende vergadering zal verder worden gesproken over de
klantervaringsonderzoeken.
In april en september 2015 zal er een evaluatie plaatsvinden met de aanbieders.
Aangegeven wordt dat het mooi zou zijn als de ervaringen van de afnemers/gebruikers
dan meegenomen kunnen worden (nu kan dat dus nog niet). Het gebruik van
cliëntprofielen (betreft het zorg voor een dementerende, jongere, gehandicapte, etc.),
zou daarbij mogelijk ook handig zijn.
Verder geeft mevrouw Hermans aan dat huisartsen veel gegevens hebben en dat de
gemeente die gegevens graag geanonimiseerd zou willen ontvangen. Hieromtrent zijn
echter nog geen concrete afspraken met de huisartsen gemaakt.
Er wordt nog gewezen op een goede website van de GGD, namelijk:
www.toekomstverkenningflevoland.nl met ‘alles over gezondheid en zorg in Flevoland’.
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Mevrouw Hermans geeft aan dat in de eerste week van november onderwerpen zoals
het PGB en tarifering verder uitgewerkt zullen worden.

 Vragen aan mevrouw Hermans
Vraag mw. Van Klaarbergen: Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de
inkomensnormering?
Antwoord: Dit gebeurt samen met Ermelo en Harderwijk. De Sociale Dienst speelt hierbij ook
een belangrijke rol. Het is vaak moeilijk om een groep te identificeren en daarbij is het ook
vaak lastig om de relatie tussen een bepaalde ziekte en de meerkosten die iemand heeft
(bijv. stookkosten) aan te tonen. De gemeente is ermee bezig, maar door de drukte is het
blijven liggen. Dit onderwerp wordt spoedig opgepakt. Na de vergadering heeft mevrouw
Hermans hieromtrent nog de volgende informatie toegezonden:
“In 2014 is er nog sprake van een korting van 33 % op de eigen bijdrage voor de Wmo. Deze
korting vervalt met ingang van 1-1-2015.
Compensatie eigen risico en Wtcg-tegemoetkoming:
De regeling Compensatie eigen risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten (deze gelden werden tot voor kort door het CAK uitgekeerd) zijn afgeschaft.
De gemeente heeft de budgetten die hiermee gemoeid zijn, na een forse korting overgeheveld
gekregen. De gemeente mag nu zelf bepalen hoe ze deze gelden in gaat zetten. Het beleid
hiervoor moet nog ontwikkeld worden. Wellicht kunnen we een deel van deze gelden
gebruiken om de korting op de eigen bijdrage voor de Wmo nog een jaar in te stand te
houden? Het is echt heel lastig om juist die inwoners financieel te ondersteunen die én een
laag inkomen én hoge kosten hebben die samenhangen met een (chronische) ziekte of
beperking”.
Vraag mevrouw Van Klaarbergen: Wanneer zal er nu eens contact kunnen plaatsvinden met
de gemeenteraad? En nog urgenter: Kunnen de wethouders Prins en Dijksterhuis bij de
eerstvolgende vergadering van 28 november a.s. aanwezig zijn? Hierbij stelt mevrouw Van
Klaarbergen voor daartoe een uitnodiging op te stellen.
Antwoord: Mevrouw Hermans geeft aan dat zij vreest dat de raad/het college eerst in het
voorjaar kans zal zien een vergadering bij te wonen.
Vraag mevrouw Ponsteen: Is het goed om de cliëntenraden te benaderen van contractanten?
Antwoord: De gecontracteerde aanbieders staan genoemd op de website van de gemeente.
Wij beraden ons na de cursus wat goed zou kunnen zijn.
3. Cursus Movisie
Diverse leden hebben hun antwoorden op de vragen kwaliteitskaart van de Koepel
aangedragen. Inmiddels zijn deze antwoorden door mevrouw Van Klaarbergen doorgestuurd
naar de cursusleider, Henk Beltman. Voor de goede orde: de eerste cursusdag zal
plaatsvinden op vrijdag 31 oktober 2014 van 13.00-16.00 uur in kamer 1.32. Het etentje zal
plaatsvinden op de laatste cursusdag, te weten vrijdag 21 november a.s. en dan ’s avonds.
Mw. Oltmans zal nog even inventariseren wie wel/niet kan mee-eten.
4. Jaarplanning 2015
Mevrouw Cornelisse zou zich hierover buigen, maar zij heeft aangegeven er wat moeite mee
te hebben om op voorhand tien onderwerpen te bedenken. De onderwerpen van andere
gemeenten spraken haar niet zo aan. Liever een item plaatsen met kort verhaal waar we mee
bezig zijn, zoals bijv. domotica. Wat willen we hier dan mee? Kan dat niet op de website
gezet worden? De heer Zwaan stelt voor om dit mee te nemen in de cursus. Het is belangrijk
om niet alleen te volgen wat er speelt, maar ook ongevraagde zaken mee te nemen.
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Een lid stelt voor om in de planning iets over de cursus te melden. Daarbij wordt aangegeven
dat het jaarverslag achteraf wordt opgesteld en niet vooraf, zoals de jaarplanning.
De heer Bouma geeft aan dat ook bij de gemeente nagevraagd kan worden wanneer
bepaalde zaken aan de orde komen, zodat de planning daarop aangepast kan worden.
Mevrouw Cornelisse vraagt zich ook af voor wie je een jaarplan eigenlijk opstelt? Mevrouw
Van Klaarbergen antwoordt hierop dat dat handig kan zijn voor de burger, zodat die kan
reageren als een bepaald punt op de planning staat (via de website), maar dat het in de
eerste plaats voor onszelf is zodat niet alles op zijn beloop blijft. De heer Zwaan geeft daarbij
aan dat het voor de burger voldoende is om een kleine toelichting te hebben op de planning.
Dat hoeft niet heel uitgebreid.
Mevrouw Ponsteen geeft aan dat Marcel Oosterbos voornemens is voor de jeugd
bijvoorbeeld een film over drugs te laten zien om er vervolgens met hen over te praten. Aan
de hand daarvan kun je spreken over bepaald beleid. Mevrouw Van Klaarbergen vraagt of
mevrouw Ponsteen de verdere gegevens van de heer Oosterbos kan doorgeven.
De heer Van Esch geeft aan dat het goed zou zijn om telkens een ander onderwerp te
behandelen en eventueel een persoon uit te nodigen die daar meer over weet.
De heer Tepper geeft aan dat een jaarplanning met name handig is voor intern gebruik.
Mevrouw Van Klaarbergen geeft aan dat er ooit voorgesteld is om aan de hand van oudere
verslagen na te gaan welke adviezen toen zijn gegeven en wat daarmee gebeurd is. Wie zou
dit willen oppakken? We zullen dit ook bespreken bij de volgende vergadering.
Als mensen nog ideeën hebben voor de jaarplanning, dan kunnen ze die doorgeven aan
mevrouw Oltmans!
5. Breed beraad
De heer Zwaan geeft om te beginnen aan dat hij inmiddels officieel Wmo-voorlichter
algemeen is bij de ANBO. Verder heeft hij op internet gekeken voor ideeën betreffende de
Wmo die geschikt zijn voor een Breed Beraad. Dat was niet gemakkelijk. Misschien zou een
Multidisciplinair Team (MDT) een goed onderwerp kunnen zijn. Hij heeft contact gehad met
Anne Burgers. De Wmo zou wel interessant kunnen zijn inzake keukentafelgesprekken, (de
kwaliteit van) regionale samenwerking en onafhankelijke cliëntondersteuning. Hier gaat de
heer Zwaan mee aan de slag. Vaak heb je te maken met veel professionals en weinig cliënten
als bezoekers. Voorgesteld wordt om bijvoorbeeld rollenspelen te doen en ook een stukje
cabaret als voorbeeld bij het onderwerp keukentafelgesprekken zou leuk kunnen zijn.
Mevrouw Van Klaarbergen vraagt wie een voorzetje gaat maken? De heer Zwaan merkt
daarbij op dat het dan waarschijnlijk eerst goed is om het doel duidelijk te hebben. Mevrouw
Van Klaarbergen geeft aan dat er dan eerst sprake moet zijn van voorlichting of vragen wat
er speelt. De heer Zwaan neemt de voorbereiding op zich en zal dit met mevrouw Burgers,
CMO Lelystad, gaan voorbereiden
6. Zeewolde.jekuntmeer.nl
Op dit moment is dit nog een pilot.
Vraag: Is dit voor ons ook interessant?
Antwoord: Mevrouw Ponsteen geeft aan dat eigen kracht belangrijk is. Welke activiteiten zijn
er al en welke kunnen voorgesteld worden (voorbeeldje: kookclub?)? Belangrijk is dat het om
geven en nemen gaat. Aangegeven wordt dat Hilly Bouman dergelijke sites ook graag wil
koppelen. Mevrouw Stienstra noemt in dit kader nog de Facebookgroep “Eten over,
Zeewolde”, waarbij mensen kliekjes kunnen ophalen die iemand over heeft. Dit is overigens
wel een besloten groep, waarbij mensen zich dienen aan te melden om meer informatie te
kunnen zien.
Aan mevrouw Cornelisse wordt verzocht om – zodra de website ‘Zeewolde.jekuntmeer.nl
helemaal klaar is – een korte tekst te schrijven met uitleg over het doel en de functie van
deze site. Dit stukje kan vervolgens geplaatst worden op onze site met een link.
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7. Stand van zaken cliëntenraad Sociale Dienst
Bijlage 3: Verslag bijeenkomst 19 september 2014.
Het verslag van deze bijeenkomst is rondgestuurd en een en ander zou daarmee duidelijk
moeten zijn.
8. Ingekomen en uitgegane post/mail (zie separate lijst)/Terugblik/Vooruitblik
Mevrouw Van Klaarbergen noemt hier de leidraad van de Koepel: Hoe gaat men om met de
Wmo? Tijdens de volgende vergadering zullen we hier verder over spreken.
Vooruitblik:
- 19 november 2014 (19.30-21.30 uur): Bijeenkomst ‘collectief cliëntenplatform
Jeugdzorg’’ in Flevoland, te Lelystad.
Deze uitnodiging kwam zeer kort voor de vergadering binnen en om die reden leest de
voorzitter de uitnodiging voor. Mevrouw Ponsteen geeft hier graag heen te willen, zij
heeft alleen geen vervoer (bijeenkomst is in Lelystad). Wellicht kan zij met iemand
meerijden?
Mevrouw Van Klaarbergen deelt een folder uit van de Koepel Wmo-raden met de naam:
www.wmomelden.nl. Deze website is door de Koepel opgesteld voor het melden van
vragen, knelpunten en oplossingen met betrekking tot de Wmo.
Vraag mevrouw Van Klaarbergen aan mevrouw Stienstra: Er bestaat een nieuwsbrief
“Minima aan zet”. Is het mogelijk om deze thuisgestuurd te krijgen?
Antwoord mevrouw Stienstra: Deze nieuwsbrief ligt ook altijd bij het MDF (nagekomen bericht:
de laatste Minima aan zet lag niet bij het MDF d.d. 30 oktober). Maar belangstellenden (naast mevrouw
Van Klaarbergen zijn de heer Bouma, mevrouw Cornelisse, de heer Tepper en mevrouw
Oltmans hier in geïnteresseerd), kunnen hun adressen doorgeven. Mevrouw Oltmans zal
hiervoor zorg dragen.
9. Notulen 5 september 2014
In aanvulling op de vorige notulen merkt de heer Van Esch op dat hij van de heer De Cruijff
vernomen heeft dat de huur voor de stalling van scootmobielen, na overleg tussen
Woonpalet en Huurdersbelangen, inmiddels verlaagd is van € 12,50 naar € 7,50 per maand.
10. Afscheid Kees van Esch
Mevrouw Van Klaarbergen geeft aan dat de heer Van Esch een flinke tijd heeft meegedraaid
bij de Wmo-raad. Daarnaast doet hij ook heel veel voor (o.a.) de Seniorenraad als voorzitter.
Mevrouw Van Klaarbergen complimenteert de heer Van Esch voor de wijze waarop hij
bijeenkomsten georganiseerd heeft waar ook veel mensen op af kwamen. Maar hij heeft een
goede opvolger gevonden (de heer Tepper) en uiteraard is mevrouw Rademaker ook een
waardevol lid namens de Seniorenraad. De heer Van Esch wordt hartelijk bedankt voor zijn
goede diensten. Van mevrouw Hermans heeft hij tijdens de vergadering reeds een cadeau
ontvangen en een cadeau van de Wmo-raad volgt op korte termijn!
De heer Van Esch geeft aan dat hij de Wmo-raad graag van dienst is geweest. We gaan ervan
uit dat we de heer Van Esch nog wel regelmatig tegen zullen komen!
11. Wvttk en rondvraag
De actielijst wordt nog even nagelopen. Alle taken lijken in meerdere of mindere mate
gereed te zijn. Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 28 november 2014 om 13.30 uur.
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Sluiting
Rond 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld

2014

Mevrouw Van Klaarbergen
Voorzitter

mevrouw Oltmans
Secretaris

Actielijst
Onderwerp
Domotica
Klantervaringsonderzoek
Etentje 21/11
Gegevens dhr.
Oosterbos
Jaarplanning
2015
Jaarplanning
2015
Voorbereiding
Breed Beraad
Zeewolde.
jekuntmeer.nl
Leidraad Koepel
Nieuwsbrief
Minima aan zet

Actie
Overzichtje opstellen van aanbieders die
zich hiermee bezig houden
Informatie nog rondsturen

Wie
Mw. Hermans

Inventariseren wie wel/niet kan
Graag doorgeven aan mw. Van
Klaarbergen
Oude adviezen doorspitten om te kijken
wat hiermee gebeurd is
Graag ideeën aandragen voor planning

Mw. Oltmans
Mw.
Ponsteen
Wie o wie?!

de heer Zwaan bereid voor met Anne
Burgers; wie sluit aan?
Stukje schrijven voor onze website inzake
dit initiatief, zodra de site klaar is.
Voorbereiden hoe hier mee om te gaan en
evt. op jaarplanning 2015 zetten
Adressen voor belangstellenden
doorgeven aan mw. Stienstra

Dhr. Zwaan +
???
Mw.
Cornelisse
Mw. Van
Klaarbergen
Mw. Oltmans

Mw. Oltmans

Allen

Gereed
28 november
2014
Oktober 2014
Medio nov. 2014
November 2014
28 november
2014
28 november
2014
28 november
2014
Medio januari
2015?
28 november
2014
November 2014
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