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1. Voorwoord

Met dit jaarverslag voldoen wij aan onze plicht om verantwoording af te leggen over onze
bezigheden in het afgelopen jaar.
Hierin vindt u een beknopt overzicht van onze activiteiten in 2013 en inzicht in wat wij in 2014
voornemens zijn te ondernemen.
Tevens bevat dit verslag een financiële verantwoording 2013 en de begroting voor 2014.
Over de taak van de Wmo-adviesraad van de gemeente Heusden bestaat nog de nodige
onduidelijkheid. Ook in 2013 zijn wij weer geregeld benaderd door individuele personen en
instanties die graag willen dat wij hulp bieden. De Wmo-adviesraad heeft op zich geen taak met
betrekking tot zaken van individuele cliënten en is er ook niet om instanties te ondersteunen. Wij
hebben nu een standaard brief die gebruikt kan worden als reactie op die verzoeken. De Wmoadviesraad zit hierbij wel in een moeilijk parket. Om ons werk goed te kunnen doen willen wij
natuurlijk wel graag de informatie van de individuele burgers aanhoren en gebruiken voor onze
taak: het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan B & W over maatregelen die getroffen
worden met betrekking tot de besteding van de Wmo-gelden. Als er tegen misstanden
aangelopen wordt en deze blijken niet op zichzelf te staan, geef het ons door! Dit kan door
middel van het versturen van een email naar wmoadviesraad.heusden@gmail.com. Omschrijf
kort het onderwerp en vermeld uw naam en telefoonnummer. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk
contact met u opnemen.
Ook dit jaar zal ons jaarverslag worden toegezonden aan de gemeenteraad.
Om meer bekendheid aan de taak van de Wmo-adviesraad te geven zullen wij het tevens op de
website van de gemeente plaatsen.
Bij aanvang van het jaar bestond de Wmo-adviesraad uit elf leden. Van vier leden hebben wij
afscheid moeten nemen. Martha Pepels, Chris Cooymans, Peter Ofwegen en Annelies Boom
hebben hun lidmaatschap beëindigd om diverse privéredenen.
In november is Betty Prins-Franken lid geworden van de Wmo-adviesraad.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een aantal mensen, dat de Wmo-adviesraad wil komen
versterken.
Dit jaarverslag bevat verder zoals inmiddels te doen gebruikelijk een aantal praktische gegevens
zoals een lijst van de afgegeven gevraagde en ongevraagde adviezen, het vergaderrooster
2014 en informatie over de relevante lokale regelingen.
In 2013 hebben wij 5 gevraagde en 3 ongevraagde adviezen afgegeven.
In 2013 hebben wij een goede start gemaakt t.a.v. de samenwerking met de Wmo-adviesraden
van Waalwijk en Loon op Zand. Er is een goede uitwisseling tot stand gekomen en onlangs is
door de betrokken Wmo-adviesraden een brief aan hun colleges gestuurd over onderwerpen
voor mogelijke samenwerking tussen de gemeenten.
Met de grote transities in het vooruitzicht is er in 2014 veel werk aan de winkel, ook voor de
Wmo-adviesraad van de gemeente Heusden. Wij willen daaraan en ook aan de overige
werkzaamheden onze bijdrage leveren met een zo proactief mogelijke instelling.
Daar waar u denkt dat wij tekort schieten rekenen wij er op dat u niet zult aarzelen ons daarvan
op de hoogte te stellen.

Jeanne Verheij-Verreijt
Voorzitter Wmo-adviesraad gemeente Heusden.
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2. De missie

Zeker ook onze kwetsbare mede - Heusdenaren moeten zo goed mogelijk de regie over hun
leven zelf kunnen blijven voeren. Voor zover mogelijk op eigen kracht of, zo nodig, met hulp uit
hun naaste omgeving.
Als dat niet lukt dan dient professionele ondersteuning hen tijdelijk of als het echt moet blijvend
te helpen om volwaardig mee te doen.
Ondanks de economische crisis en de hierdoor noodzakelijk geworden beperkingen in de
gemeentefinanciën is het mede onze taak om het evenwicht te bewaken tussen bezuinigingen
en (noodzakelijke) uitgaven.
Hiervoor zullen wij nog nadrukkelijker de gemeente moeten aanspreken als de belangrijkste
gesprekspartner voor wat betreft de Wmo.
Alleen samen kunnen wij voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen.
Ook zullen wij onze oren open moeten houden voor berichten uit onze verzameling van grotere
en kleinere gemeenschappen, organisaties en bonden. Ook de samenwerking hiermee kan
altijd beter.
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3. Terugblik, Blik en Vooruitblik
De terreinen waarop de Wmo-adviesraad zich begeeft nemen, zoals van het begin af de
bedoeling is geweest, alleen maar toe. Op het moment zijn er drie grote transities in gang. Het
betreft de invoering van de participatiewet, transitie van de jeugdzorg, en overheveling AWBZbegeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo waarbij opgemerkt moet worden dat
persoonlijke verzorging waarschijnlijk naar de zorgverzekeraars zal overgaan. Hierdoor komen
zeer substantiële zaken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. Deze is daar
intensief mee bezig, niet alleen binnen de gemeente maar ook in samenwerkingsverbanden met
andere gemeenten om de klus te klaren.
Bij al die veranderingen zal ongetwijfeld ook de huidige taak en de werkwijze van de Wmoadviesraad van de gemeente Heusden aan de orde komen. De uitkomst zal mede afhankelijk
zijn van de discussie die naar aanleiding van de nieuwe Wmo in 2014 in het parlement zal
worden gevoerd. De taak en de werkwijze zijn een onderdeel van de burgerparticipatie. (Dat
onderwerp is het enige waarin de Koepel Wmo-raden -de landelijke organisatie van Wmoadviesraden waarbij de Wmo-adviesraad van de gemeente Heusden met ongeveer 270 andere
Wmo-adviesraden is aangesloten- een standpunt zal innemen.)
De Wmo-adviesraad van de gemeente Heusden zal vooralsnog gewoon verder gaan met de
uitvoering van haar taak zoals is beschreven in de huidige Verordening Wmo-adviesraad
gemeente Heusden.
In de eerste plaats blijven wij op zoek naar de verdere verbetering van onze werkwijze. Het is
gebleken dat mondelinge communicatie met de betreffende ambtenaren in sommige gevallen
onmisbaar is voor een goede en effectieve samenwerking. Daarover zijn de gemeente en de
Wmo-adviesraad het eens. In 2014 willen wij er naar streven die samenwerking verder uit te
bouwen om te komen tot een (nog) meer effectieve samenwerking.
In de tweede plaats is een begin gemaakt met het handen en voeten geven aan de
samenwerking met de Wmo-adviesraden van Waalwijk en Loon op Zand. De eerste activiteit
was het instellen van een werkgroep die zich heeft bezig gehouden met het verplichte KTO.
Deze werkgroep heeft zijn werkzaamheden opgeschort toen haar duidelijk werd dat in het
eerste ontwerp van de nieuwe Wmo andere meer dwingende regels zouden worden gesteld
over het KTO. Het werd niet opportuun geacht de gemeente voorstellen te doen over het KTO
als op relatief korte termijn ter zake nieuwe regels gaan gelden. Een tweede activiteit is geweest
om aan de gemeenten een brief te schrijven waarin aandacht wordt gevraagd voor het mogelijk
gezamenlijk ontwikkelen van de noodzakelijke nieuwe verordeningen, besluiten en
huishoudelijke reglementen en voor het mogelijk gezamenlijk, althans gecoördineerd adviseren
over onderwerpen die de betrokken gemeenten gezamenlijk aanpakken. Verder heeft een
stuurgroep intensief met elkaar ervaringen en gegevens uitgewisseld. Voor 2014 hebben wij
afgesproken ons in ons overleg vooral te zullen richten op de Transities.
In de derde plaats zoeken wij naar vrijwilligers die met het oog op de genoemde ontwikkelingen
de deskundigheid van de Wmo-adviesraad kunnen aanvullen en/of versterken.
Mede door de recente personele vernieuwingen binnen de raad, maar vooral door de komende
veranderingen binnen de Wmo hebben wij begin 2013 een opfriscursus gevolgd, gegeven door
Zorgbelang. Begeleiding hierna gedurende het jaar 2013 was inclusief.
Met de gemeente hebben wij eerder afgesproken om de adviesaanvragen, de adviezen en de
reactie van de gemeente hierop op de site te plaatsen. Daarvan is het tot op heden nog niet
gekomen. Wij streven ernaar met ingang van 1 januari 2014 daaraan alsnog uitvoering te gaan
geven.
Met de gemeente hebben wij eerder gesproken over de toegankelijkheid van de site van de
gemeente voor wat betreft de informatie over de Wmo. In 2014 zullen wij daarvoor aandacht
vragen bij de gemeente en voorstellen doen om een en ander te realiseren.
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Een goede KTO levert zicht op de uitvoering en informatie over de mogelijke verbeterpunten. De
Wmo-adviesraad acht het van groot belang dat daadwerkelijk werk wordt gemaakt van die
verbeterpunten.
Elk jaar levert de KTO weer op dat de Wmo-adviesraad bij de burgers laag scoort. Dat is wel
voor de handliggend omdat de Wmo-adviesraad geen duidelijke taak voor de individuele
burger heeft.
De Wmo-adviesraad zal ook in 2014 opnieuw aandacht vragen voor de mogelijkheid om aan de
hand van de bestudering van de bezwaar- en beroepszaken een beeld te krijgen van de
uitvoering van de Wmo. In het bijzonder is zij geïnteresseerd in een (iets) uitgebreidere
informatie over de ingetrokken bezwaarschriften met betrekking tot de uitvoering Wmo. In het
jaarverslag 2012 van de Commissie bezwaarschriften wordt melding gemaakt van ingetrokken
bezwaarschriften. Niet wordt vermeld waarom de bezwaarschriften zijn ingetrokken. Het is
natuurlijk van belang dat te weten. Welk percentage van de ingetrokken bezwaren bijvoorbeeld
vindt zijn oorzaak in het feit dat de gemeente alsnog geheel aan de wensen van de burger
tegemoet is gekomen?
In 2013 hebben wij de gemeente vijf maal gevraagd en drie maal ongevraagd geadviseerd. Wij
bereiden ons er op voor dat wij in het volgend jaarverslag ook informatie zullen gaan
verstrekken over hoe de gemeente met onze adviezen is omgegaan.

In 2012 heeft de cliëntenraad leerlingenvervoer zich opgeheven.
De vraag is door dhr. W. van Engeland toen gesteld of de Wmo-adviesraad dit op zich wil
nemen. In 2013 is dit bij de Wmo-adviesraad gevoegd omdat de kosten voor leerlingenvervoer
in feite Wmo-geld is.
Ook hier worden geen individuele belangen behartigd maar algemene regels die gelden voor
vergoeding van leerlingenvervoer die met een indicatie naar het speciaal onderwijs gaan.
Voor de Wmo-adviesraad zal er in 2014 veel werk aan de winkel zijn. Was 2013 relatief wat
rustiger omdat een ieder in afwachting was van wat komen ging, 2014 zal naar onze
verwachting te zien geven dat de transities op stoom komen en er heel hard zal moeten worden
gewerkt door alle betrokkenen om op tijd klaar te zijn.
De Wmo-adviesraad probeert haar taak zo goed en doordacht mogelijk te vervullen. Wij zien het
grote belang van een goede uitvoering van de Wmo in en willen graag proberen met onze
inspanningen ook dit jaar daaraan een bijdrage te leveren.
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4. Activiteiten en adviezen

Activiteiten van de leden van de Wmo-adviesraad in verband met hun functie
De leden hebben aan diverse bijeenkomsten deelgenomen om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen en zich verder te specialiseren betreffende (onderdelen van) de Wmo:
Januari
- voorbespreking met Chantal Martens i.v.m. jaarlijks overleg met wethouder platform
wwz, Vlijmen
- nieuwjaarsbijeenkomst Zorgbelang Tilburg
- gemeentehuis Vlijmen. Bijeenkomst bezuinigingen (2x)
Februari
- regiobijeenkomst Waalwijk
Maart
- werkgroep KTO regio
April
- platform wwz, Vlijmen
- “Transities”, Zorgbelang Eindhoven
Mei
- projectgroep Wijkschakels Waalwijk
- werkgroep KTO regio Waalwijk
- college “Van Jeugdzorg naar Jeugdhulp”, Zorgbelang
Juni
- platform wwz Vlijmen
- ALV Koepel Wmo-raden
Juli
- afscheid Wmo-adviesraad lid, Heusden
Augustus
- regiobijeenkomst Waalwijk
September
- platform wwz Vlijmen
- Wijkschakel Drunen
- keukentafelbezoek met Wmo/consulente, Drunen
- gesprek met aspirant lid Wmo-adviesraad, Drunen
- “de nieuwe Participatiewet”, Utrecht
- pilot training “Jeugd, Koepel Wmo-raden/stichting Alexander
Oktober
- regiobijeenkomst Heusden
- projectgroep Wijkschakel, Drunen
November
- projectgroep Wijkschakel Drunen
- platform WW Vlijmen
- ALV Koepel Wmo-raden, Utrecht
- Hanny van Leeuwen lezing door Staatssecretaris Martin van Rijn
December
- projectgroep wijkschakel Drunen
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Uitgebrachte adviezen

De gevraagde adviezen
Nummer

Onderwerp

1g-2013

Regionale
aanbesteding
trapliften
Verlaging subsidie
zwemmen ouderen
KTO – verbeteringen
Besluit
Maatschappelijke
Ondersteuning
Versobering
huishoudelijke hulp

2g-2013
3g-2013
4g-2013

5g-2013

Datum
adviesaanvraag
13 november 2012

Inhoud
advies
positief met
suggesties

Datum advies

19 februari 2013

positief

18 maart 2013

25 maart 2013
24 juli 2013

Positief
positief

27 april 2013
10 september
2013

27 september 2013

positief

5 november 2013

Inhoud advies
Geen subsidie
indien werk aan
niet
hulpbehoevenden
geleverd wordt
Aandacht voor
mogelijk
goedkopere
scootmobielen van
gelijke kwaliteit
Let op juiste prijs
medisch advies

Datum advies
1 april 2013

8 januari 2013

De ongevraagde adviezen
Nummer
1o-2013

onderwerp
Subsidie aan Stichting
MOO

2o-2013

Aanschafkosten
scootmobiel

3o-2013

Prijs medisch advies
GPK

5 november 2013

5 november 2013

Geplande adviesaanvragen van de gemeente in 2014
In bijlage 1 is een lijst opgenomen van adviesaanvragen die de gemeente voornemens is in
2014 in te dienen bij de Wmo-adviesraad.

5. Vergaderingen in 2013
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Oktober
November
December

Maandag 7 januari
Maandag 4 februari
Maandag 4 maart
Maandag 15 april
Maandag 13 mei
Maandag 17 juni
Maandag 26 augustus
Maandag 7 oktober, Maandag 28 oktober
Maandag 4 november
Maandag 2 december
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6. Financiën
Jaarrekening 2013
De gemeente heeft aan de Wmo-adviesraad voor 2013 een budget ter beschikking gesteld van
€ 8.000. De vergoeding voor het bijwonen van een reguliere vergadering is € 60. Omdat alles
digitaal wordt aangeleverd ontvangt een lid € 50 voor kopiëren e.d. per jaar. Voor reiskosten is
de vergoeding € 0,19 per km. Reiskosten in verband met de reguliere vergaderingen worden
niet vergoed. De Wmo-adviesraad heeft zich aangesloten bij de Koepel Wmo-raden. In 2013
bedroeg de contributie € 150.
De verordening Wmo-adviesraad gemeente Heusden vermeldt dat de Wmo-adviesraad € 2.500
van het budget dient te besteden aan deskundigheidsbevordering en dat de Wmo-adviesraad
jaarlijks een bijeenkomst dient te organiseren.
Deze eisen werden gesteld aan de Wmo-adviesraad op basis van een –ook in dezelfde
verordening- vastgelegd budget van € 10000. Toen per 1 januari 2013 het budget werd
bijgesteld naar € 8000 heeft de gemeente er mee ingestemd dat de verplichting om een
jaarlijkse bijeenkomst te houden kwam te vervallen.
Ook is toen de verplichting vervallen het in de verordening genoemde bedrag voor
deskundigheidsbevordering te verbruiken. In 2013 zijn er geen betalingen gedaan voor
deskundigheidsbevordering; de facturen voor de activiteiten in 2013 op dit gebied waren reeds
in 2012 voldaan.

“Inkomsten”
Budget 2013

€ 8.000,00

Uitgaven
Presentiegelden
Printkosten vergoeding
Koepel Wmo-raden
Representatie
Niet besteed

€ 8.000,00

€
€
€
€
€

5.220,00
375,00
150,00
55,54
2.199,46

€

8.000,00

Begroting 2014
Presentiegelden
Regulier overleg
Overleg gemeente
Overige kosten
Print kosten
Vervoer

Aantal
personen
8 personen
3 personen

Aantal
vergaderingen
8 keer per jaar
1 keer per jaar

Per keer

8 personen

1 keer per jaar
Obv gemaakte
kosten

€ 50,00
Per km
€ 0,19

Representatiekosten
Deskundigheidsbevordering
Contributie Koepel Wmoraden
Onvoorzien
Totale begroting

€ 60,00
€ 60,00

Totaal
begroting
€ 4.600,00
€ 180,00
€
€

400,00
240,00

€ 100,00
€ 2.210,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 8.000,00

Toelichting op de begroting
De gemeente heeft voor 2014 aan de Wmo-adviesraad een budget van € 8.000 ter beschikking
gesteld. Op basis daarvan is de begroting vastgesteld.
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7. Samenstelling, adres en rooster van aftreden.
Samenstelling Wmo-adviesraad
Jeanne Verheij - Verreijt, voorzitter (februari 2011*)
Anne Willem van den Bosch, secretaris (mei 2011*)
Martha Pepels - Voesten, lid (augustus 2008* - mei 2013**)
Hans van Drunen, lid (augustus 2008*)
Hans Couwenberg, lid (juni 2010*)
Christ Cooymans, lid (mei 2011* - april 2013**)
Paul van Wijk, lid (mei 2011*)
Petra Hoos, lid (november 2012*) en vicevoorzitter (december 2012*)
Annelies van Sluisveld, lid (november 2012* - april 2013**)
Henriëtte Theunisse, lid (november 2012*)
Peter Ofwegen, lid (november 2012* - november 2013**)
Betty Prins- Franken, lid (oktober 2013*)
De vergaderingen van de Wmo-adviesraad worden genotuleerd door Bianca Smits-Koets
(medewerker OWZ).
* maand van aantreden
** maand van aftreden

Rooster van aftreden
Naam
Jeanne Verheij
Hans van Drunen
Petra Hoos
Henriette Theunisse
Paul van Wijk
Hans Couwenberg
Betty Prins
Anne Willem van den Bosch

Jaar van
aftreden
2012
2011
2012
2011
2013
2012
2016
2013

1e herbenoeming
tot
2015
2014
2015
2014
2016
2015
2019
2016

2e herbenoeming tot
2019
2018
2019
2018
2020
2019
2021
2020

Adresgegevens
Wmo-adviesraad Gemeente Heusden
p.a. Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA VLIJMEN
E-mail: wmoadviesraad.heusden@gmail.com
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8. Relevante lokale regelingen
In verband met de uitvoering van de Wmo waren op 1 januari 2013 de volgende regelingen van
kracht:
1. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 29 november 2012
2. Verordening individuele voorzieningen Wmo gemeente Heusden 14 december 2011
3. Verordening Wmo-adviesraad 2012, 19 april 2012
Daarin zijn in de loop van het jaar de volgende wijzigingen opgetreden:
1. De verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Heusden 2013 (WMO) is op 11 april 2013 in de plaats gekomen van de hiervoor onder 2
genoemde.

De genoemde lokale regelingen zijn beschikbaar via www.overheid.nl
De Wmo-adviesraad pleit ervoor om de lokale regelingen betreffende de WMO beter
toegankelijk te maken op de website van WMO van de gemeente Heusden.
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9. VERGADERSCHEMA WMO-ADVIESRAAD HEUSDEN 2014

DATUM

LOCATIE

RUIMTE

AANVANG

13 januari

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

17 februari

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

17 maart

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

14 april

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

12 mei

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

16 juni

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

1 september

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

6 oktober

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

3 november

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur

1 december

Gemeentehuis in Drunen

De Vesting
2e verdieping

13.30 uur
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Bijlage 1 Geplande adviesaanvragen 2014 van de gemeente

Planning Wmo-adviesraad 2014

Onderwerp

Planning

Transitie Wmo
Transitie Wmo
Transitie Wmo
Transitie Wmo

1e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
hele jaar

Wmo huiselijk geweld
Wmo individuele
voorzieningen
Subsidies

4e kwartaal
2e kwartaal
1e kwartaal

Soort
adviesvraag beleidsplan transitie (dec
2013)
adviesvraag verordening Wmo
adviesvraag over inkoop zorg
betrokken bij ontwikkelingen Transitie
adviesvraag over Meldpunt Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling
adviesvraag ontwikkelingen individuele
naar algemene voorzieningen
adviesvraag nieuwe subsidiebeleid
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Bijlage 2 Werkverdeling
Prestatieveld

Verdeling prestatievelden Wmo adviesraad Gemeente Heusden
Wmo adviesraad
Gemeente
Hans van Drunen
Anne Willem van den
Bosch
Hans Couwenberg
Jeanne Verheij-Verreijt
Henriette Theunisse

Mart van Lieshout

3. Informatie en advies
Het geven van informatie, advies en cliënten
ondersteuning.

Paul van Wijk
Anne Willem van den
Bosch

John Govaerts

4. Mantelzorg en Vrijwilligers
Het ondersteunen van mantelzorgers en
vrijwilligers.

Peter Ofwegen*
Hans van Drunen
Petra Hoos

Chantal Martens

5. Participatie
Het bevorderen van de deelname van mensen
met een beperking, een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een
psychosociaal probleem.

Petra Hoos
Paul van Wijk

Chantal Martens
Digna v.d. Broek

6. Individuele voorzieningen
Het verlenen van voorzieningen aan mensen
met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en aan mensen met een
psychosociaal probleem i.v.m. zelfstandig
functioneren of deelnemen.

Paul van Wijk
Hans Couwenberg
Hans van Drunen

John Govaerts

7. Maatschappelijke opvang
Het bieden van maatschappelijke opvang,
vrouwenopvang en huiselijk geweld.

Peter Ofwegen*
Petra Hoos

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

8. Openbare geestelijke gezondheidszorg
Het bevorderen van openbare geestelijke
gezondheidszorg m.u.v. rampen.

Henriette Theunisse
Anne Willem van den
Bosch

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

9. Verslavingszorg
Het ontwikkelen van een verslavingsbeleid.

Anne Willem van den
Bosch
Peter Ofwegen*
Hans van Drunen
Paul van Wijk

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

1. Leefbaarheid
Het bevorderen van de sociale samenhang in
en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.
2. Jeugd
Op preventie gerichte ondersteuning aan
jeugdigen met problemen met opgroeien en
ondersteuning aan ouders met problemen met
opvoeden.

10. Gezondheidszorg
Het bevorderen van de volksgezondheid.

Anne-Lieke Piggen

Chantal Martens

Aandachtsvelden:
(website raadplegen en belangrijke dingen melden bij ander leden)
Peter Overheid
Paul Zorgbelang
* Opmerking: in verband met vertrek van Peter Ofwegen heeft Betty Prins per november 2013 zijn plaats
ingenomen.
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