WMO
ADVIESRAAD

WOENSDRECHT
Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 2 maart 2017
in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogerheide.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom voor de delegatie uit
Huijbergen voor een presentatie stand van zaken Dorpscoöperatie en de heer Jan
Laurijssen als bestuurslid van de BWI die mevr. Stecher vervangt wegens ziekte.
2. Vaststellen van de agenda
Geen wijzigingen

3. Mededelingen DB
- Er ligt een printversie van het Jaarverslag 2016. Iedereen die op de tribune zit kan een
exemplaar meenemen.
- De Wmo Adviesraad heeft een bezoek gebracht aan Titurel en inzicht gekregen hoe
deze mensen wonen en werken. Voor de toekomst wordt nagedacht hoe een
maatschappelijke verbinding gemaakt kan worden zoals betrekken bij sportactiviteiten en
bijv. klusjesdagen.
- De Wmo Adviesraad heeft reacties gegeven op de informatiebrief van februar2016. Dit
staat op de website van de Wmo Adviesraad. www.wmoarwoensdrecht.nl
- Cliëntonderzoek. Bij de ombudsman zijn 3100 klachten ingediend op WMO gebied.
- De Wmo Adviesraad heeft gereageerd op de verschillende scenario’s van het
onderzoek naar de eigen bijdrage WMO met de drie Brabantse Wal gemeenten.
- 12% van de mantelzorgers is ontevreden. Aandacht hiervoor! Is de pijler waar het
omdraait.
Gisteren hebben de voorzitter en secretaris de Wmo adviesraad in Steenbergen bezocht.
We slaan de handen ineen. Ook wordt gedacht aan een gezamenlijke themamiddag.
- In de gemeente Halderberge is een gemeentelijke subsidie verleend voor het project
“haal ouderen uit hun isolement”. De wethouder is hiervan niet op de hoogte en trekt dit
na.
4. Presentatie stand van zaken Dorpscoöperatie Huijbergen
door Dhr. Hectors.
De dorpscoöperatie Huijbergen is opgezet door het verdwijnen van Verzorgingshuis St.
Margaretha. De oprichting hiervan was in april 2016 met als doelstelling het bevorderen
van de leefbaarheid. Jong en oud moeten zich prettig voelen, elkaar ondersteunen en
helpen. Meer verbinding maken tussen de bewoners. In het dorpshuis “de Kloek”
organiseert men inloopdagen Van de gezamenlijke maaltijden wordt veel gebruik
gemaakt. Er is een chauffeursdienst. Ze hebben een algemeen telefoonnr., website en
een emailadres wat een snelle oplossing biedt. Alles wordt uitgevoerd door vrijwilligers
en men verwijst door naar de huisarts of professionele hulpverlening. Men houdt
rekening met verborgen hulpvragen. De opzet is om schooljeugd en ouderen met elkaar

in contact te brengen. Tevens zal men peilen of er behoefte bestaat aan meer
ontmoeting- inloopdagen en een reparatiecafé. De coöperatie heeft op dit moment 100
leden en alles gaat nog met een gesloten portemonnee. Voor grotere thema’s gaat men
structureel samenwerken met het Dorpsplatform.
Christ de Weert vraagt of er ook WMO vragen gesteld worden maar dhr. Hectors geeft
aan dat het meer algemene hulpvragen zijn.
Ger de Heer vraagt waarom de nadruk wordt gelegd op de naam Dorpscoöperatie en
geen Zorgcoöperatie. Het betreft meer hulpvragen zoals een wandeling of een hondje
uitlaten, dus alléén ondersteunend.
Ger de Heer vraagt of er ook vervoersverzoeken zijn. Er is een goed busvervoer dus er is
alleen eens een vraag voor bijv. een ritje naar Familieland of iets dergelijks.
Christ de Weert dankt de heer Hector voor de uitleg en wenst de coöperatie veel succes.
De Wmo Adviesraad zal de ontwikkeling zeker blijven volgen.
5. Mededelingen wethouder L. van der Beek
- Actiekaarten uitvoeringsprogramma integrale jeugd en volksgezondheidsbeleid zijn
vastgesteld. Budget is totaal € 60.000,--. Hier worden geen personeelskosten van
betaald. De wethouder zal de actiekaarten en stukken toesturen.
- 13 Maart is er weer een armoede estafette. Deelnemers zijn o.a. de onderwijsinstellingen. Kinderen een extra kans bieden. Ideeën: bijv. een starterspakket want de
overgang van lagere school naar 1ste jaar middelbaar onderwijs brengt hoge kosten met
zich mee. Aanschaf van sportkleding zou ook kunnen.
- Bedrijfsbezoek gebracht aan Ricoh met enkele Wmo Adviesraadsleden. Hier werken
jongeren met een afstand op de arbeidsmarkt.
- CAK presentatie in de Raadswerkgroep wordt dit kwartaal afgerond.
-De Raadswerkgroep Sociaal Domein gaat kennismaken met de Jeugd Professionals.
- Uitbreiding van de Inloopfunctie GGZ in meerdere kernen. Zit nu alleen in Woensdrecht.
Misschien op termijn huisvesten in het huiskamerproject.
- Stuurgroep huisvesting heeft bezoek gebracht aan de Provincie en Panningen.
- Momenteel vindt er een verbouwing van het pand in de Kromstraat plaats Het betreft
een beperkte herinrichting.
- De Wethouder is uitgenodigd bij het Zorgdebat van D66 op maandag 6 maart
-Sociale werkvoorziening. Subsidiestelsel is aan persoon gebonden. Loonkosten stijgen
dus ontstaat er een groter gat tussen loon/subsidie. De wethouder is uitgenodigd om het
gesprek toe te lichten bij Mevr. Klijnsma. Het was beter geweest om “beschut werken” in
stand te houden.
6. Vaststelling notulen van de vergadering van 26.01.2017
De notulen worden goedgekeurd.
Actualiseren besluitenlijst/actielijst
7. Terugkoppeling werkgroepen:
A. Burgerparticipatie/Wonen en Zorg.
De werkgroep komt woensdag a.s. bijeen.
B. Transities Sociaal Domein/Jeugdzorg
Verslag werkgroep van 19 januari jl.
De werkgroep gaat met de Jeugdraad om de tafel.
Er is een eerste bijeenkomst geweest over de nieuwe school in Woensdrecht.

De werkgroep gaat zich verder verdiepen in monitoring.
De jeugdraad is op sterven na dood. De werkgroep gaat in een informele sfeer met de
jeugd tussen 17 -26 jaar aan tafel.
De wethouder nodigt Ger de Heer (als kartrekker van de werkgroep) uit om deel te
nemen aan de bijeenkomst met de jeugd op 19 april in een informele sfeer
8. Ingekomen stukken, uitgaande post en mededelingen
Inkomend.
2.2.2017 Verslag verkennende bijeenkomst d.d. 25 januari 2017 nieuwbouw t.b.v.
basisscholen de Stappen en de Poorte Woensdrecht
2.2.2017 Verslag inspiratieavond duurzaamheid d.d. 19 januari 2017
6.2.2017 Bezoekers aantallen januari 2017 K4
13.2.2017 Financieel Overzicht Wmo Adviesraad van penningmeester
13.2.2017 Mail Mevr. Korstanje i.v.m. ideeën voor de besteding van de extra beschikbare
gestelde financiële middelen voor armoedebeleid
20.2.2017 Uitvoeringsprogramma integraal jeugd en volksgezondheidsbeleid 2017
21.2.2017 Uitnodiging stakeholdersbijeenkomst op 16 mrt
23.2.2017 Informatiebrief februari 2017
23.2.2017 Uitnodiging inspiratiebijeenkomst op 15 mrt over “Samenwerken aan
mantelondersteuning”.
Uitgaand
14.2.2017 Financieel overzicht 2016 en begroting Wmo Adviesraad 2017 aan College
Mededelingen vanuit ambtelijk secretariaat Miranda Tummers
9. Jaarverslag Wmo Adviesraad 2016
Vastgesteld
10. Rondvraag
Anyta: De werkgroep heeft op 8 maart zelf een vergadering gepland en kan niet naar de
vergadering DPF Ossendrecht. De secretaris stuurt een afmelding.
Ad van Dorst: Is de brief nog nagezonden aan de klanten in Woensdrecht over
telefonische bereikbaarheid van de ISD? Dit trekt Miranda na.
Ger de Heer las in de krant dat het CDA (Luuk de Vos) van plan is om een extra potje te
creëren voor extra activiteiten voor ouderen. De link werd gelegd naar de WMO gelden
die over zijn van 2016. Er is in onze gemeente niets mis met de zorg voor ouderen vindt
de wethouder. Partijen als Tante Louise en de BWI brengen ouderen al samen dus de
wethouder vraagt zich af waar het aan schort. Ook mantelzorgers kunnen op steun
rekenen. De voorzitter merkt in dit verband op dat de Wmo Adviesraad niet aan politiek
doet maar zich als adviseur inzet voor alle burgers en hiervoor een waakzaam oog en
oor heeft. De gemeenteraad besloot onlangs geen subsidie te verlenen voor de
seniorenmiddag van het Brabantse Wal Festival en daar zal het mee te maken hebben
vermoed de wethouder.
Lars van der Beek meldt dat Postnl heeft besloten om in het hele land een aantal
brievenbussen weg te halen. In buurtschap Calfven verdwijnt de (enige) brievenbus. Ook
het dorpsplatform Hoogerheide heeft dit voorafgaand aan de WMO Vergadering bij de
voorzitter gemeld. Ook in Putte blijven er maar 2 over. Postnl zegt dat de KBO’s vooraf

op de hoogte waren maar dat wordt ontkent door de voorzitters. Zij gaan met
ondersteuning van de Wmo Adviesraad bezwaar aantekenen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Woensdrecht, 2 maart 2017
Aldus (on)gewijzigd vastgesteld in de vergadering van de Wmo Adviesraad .
De secretaris,

De voorzitter,

(C. Kuen-Swolfs)

(C. de Weert)

