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Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 15 februari 2018
in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogerheide.
Aanwezig: zie presentielijst
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld en goedgekeurd. Er zijn geen aanvullingen.
3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 07.12.2017
De notulen worden vastgesteld en ongewijzigd goedgekeurd. De besluitenlijst/actielijst
wordt geactualiseerd: er zijn punten bijgekomen die inmiddels zijn opgevolgd. De lijst
wordt verder vastgesteld en goedgekeurd.
4. Mededelingen DB
- Stijging aantal dementerenden. Het is voor ons zaak hier adequaat mee om te gaan.
- Evaluatie zorgcoöperatie: de heer de Heer is hier bij betrokken geweest en zal hier nog
op terug komen.
- Tijdelijke stijging van ouderen in het ziekenhuis: mensen maken zo feitelijk onterecht
gebruik maken van het ziekenhuis door inperking van zorginstellingen in de gemeente.
Dat is een dure affaire en is een punt van aandacht. Er is sinds kort ook een discussie
over het parttime plaatsen van mensen in een zorginstelling. We moeten dit op de voet
blijven volgen.
- Stand van zaken vacatures leden Wmo Adviesraad: er zijn in klein comité
sollicitatiegesprekken gevoerd. Zes gesprekken waren ingepland op één dag. Door ziekte
is een gesprek uitgesteld tot de 16e. Daarna kunnen we alle meningen en aanbeveling
doen voor voordracht richting college. De gesprekken liepen op een goede en
constructieve manier. We zijn blij met het aantal kandidaten en de inhoud van de
kandidaten.
- 6 maart is de eindevaluatie van het armoedebeleid, de Wmo Adviesraad heeft een
uitnodiging gehad. De voorzitter gaat hier in ieder geval naar toe.
- Op 23 januari is een bezoek gebracht aan de BWI door de heer van Dorst en de
voorzitter. Er is een aantal zaken aan de orde gekomen. Op dit moment vindt 20% van
de Wmo-zaken al op locatie plaats. Er zit al een lichte trend in dat het werk meer op
locatie is en naar de kernen gaat. Thuisadministratie vindt al bij mensen thuis plaats, dat
blijft toenemen. Dat is ook een gemeengoed. Binnen de BWI zijn 950 ouderen
geregistreerd. Het stemt ons ook enigszins tot tevredenheid, omdat het helpt bij het in
beeld brengen van deze ouderen. Er zijn 450 mantelzorgers die geregistreerd zijn bij de
BWI. BWI gaat in 2018 nog 8 keer invulling geven aan de lege zondagmiddag, ouderen
kunnen dan diverse activiteiten meemaken en de organisatie vindt in diverse kernen

plaats. De afgelopen maanden zijn er drie activiteiten geweest en mensen waren daar
erg tevreden over.
- 16% van de mensen is laaggeletterd in de gemeente is uit recente cijfers gebleken.
Wat is de bron van deze informatie? Een landelijk netwerk heeft dit gedaan. Dit is
inderdaad best hoog in deze gemeente. Er wordt extra aandacht aan besteed bij de
intake van deze mensen vanuit de BWI. Ook naar de toekomst toe wordt er gepoogd dit
aantal naar beneden te brengen.
- We zitten aan de vooravond van de verkiezingen. Wethouder van der Beek is een dikke
vier jaar een trouw lid en wethouder in ons midden geweest. De voorzitter heeft toch
even wat woorden opgeschreven om de wethouder te bedanken voor de afgelopen
periode. Mede door de wethouder is de Wmo Adviesraad in staat geweest om aan de
voorkant mee te denken met het sociaal domein. De wethouder heeft een oprechte
belangstelling en interesse voor het sociale domein. Wij zijn als Wmo Adviesraad trots
dat we de wethouder de afgelopen vier jaar in ons midden mochten hebben. Volgens de
voorzitter heeft de wethouder vrijwel geen enkele vergadering gemist. De Wmo
Adviesraad is niet politiek gebonden, maar we hopen dat de wethouder terug kan keren
binnen het sociaal domein na de verkiezingen.
5. Mededelingen wethouder L. van der Beek en beleidsmedewerker
-De wethouder hoopt dat dit niet zijn laatste vergadering van de Wmo Adviesraad is. We
gaan zien hoe het er 21 maart gaat verlopen. Als wethouder heb je leuke en minder
leuke dingen. De Wmo Adviesraad was altijd heel leuk, een leuke club mensen, waarin ik
wil investeren, er was altijd een goede wisselwerking. Ik vind dat het goed is gegaan,
jullie nemen zelf initiatief en gaan zelf de boer op. Dat is prettig samenwerken. De rol van
de Wmo Adviesraad is echt gegroeid in de laatste vier jaar. De Wmo Adviesraad wordt er
echt steeds meer bij betrokken. Dus ook complimenten voor jullie. De Wmo Adviesraad
zoals jullie het doen is ook zoals het moet zijn. Je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor
de goede zorg voor de burger. Als jullie het positief uitdragen dan werkt het goed. De
algemene beleving over het sociaal domein loopt goed. Ik hoor dat ook in andere
gemeenten over het sociaal domein in Woensdrecht. Als ik terug ga/kom dan wil ik wel
het sociaal domein terug als wethouder, anders kom ik niet terug.
- De opinieraden zijn geweest. Alle beleidsplannen, drie stukken van het sociaal domein,
jeugd en zorg en veiligheid, zijn als A-stuk doorgevoerd. Het was hard werken, met veel
vragen, goede en inhoudelijke vragen. Er zijn veel vragen gesteld over de evaluatie, we
moeten de vinger aan de pols houden. De raad wil er dicht op blijven zitten. Er zijn extra
evaluatiemomenten toegezegd in de beleidsplannen. De raad wil ook dat de Wmo
Adviesraad erbij betrokken is, is allemaal positief. De komende vier jaar staan deze
beleidsplannen vast.
- Dementie: vorige week was de wethouder bij de banneruitreiking van
dementievriendelijke gemeente. In de gemeente is een werkgroep actief ondersteund
door de BWI. Deze werkgroep is heel actief in deze gemeente en bieden allerlei
trainingen aan, iedereen kan zich laten trainen. Dit is ook iets voor de Wmo Adviesraad
om te overwegen. De ouderenadviseur Marga Esser regelt dit. Het team Sociaal Domein
gaat de training ook doen. Cijfers tonen aan dat de stijging inderdaad fors is, maar we
investeren er veel in en we doen het op zich al zeker goed. Maar het blijft een
aandachtspunt.

- Evaluatie dorpscoördinator: het was een positieve bijeenkomst. De heer de Heer was
betrokken namens de Wmo Adviesraad. De pers stelde goede vragen, het ging echt
eens om de inhoud. Hoe bereiken we de burger nu? Het college neemt alle
aanbevelingen mee in de toekomst. De stuurgroep is breder dan de zorgcoöperatie. Het
was een brede stuurgroep. De initiatiefnemer was de zorgcoöperatie Zorg om Zorg, maar
uiteindelijk doet iedereen mee. Het wordt ook in de opinieraad nog besproken als
agendapunt. Dat is in april/mei.
6. Terugkoppeling werkgroepen:
A. Burgerparticipatie/Wonen en Zorg:
De heer Soeters: belangrijke dingen hebben we niet direct, maar een speerpunt van
2017 is wel afgerond namelijk e-health. Er ligt veel op de plank, maar er wordt nog weinig
mee gedaan. We hebben nog wel adviezen richting de wethouder. De waarde van de
enquêtes die gehouden worden binnen het sociaal domein mogelijk een nieuw
speerpunt. De voorzitter meldt dat in het gesprek met de BWI ook gesproken is over
monitoring. Dat kan gekoppeld worden. De directeur van de BWI staat hiervoor open qua
samenwerking. De heer Ernst meldt dat een en ander ook aansluit bij de andere
werkgroep, op het vlak van monitoring en kwaliteit.
B. Sociaal Domein/Jeugdzorg:
De heer de Heer: de werkgroep start maandag weer met bijeenkomsten. Binnen de
adviezen op Brabantse Wal-niveau wil de werkgroep kijken hoe dit is opgenomen qua
cliëntondersteuning in het beleidsplan. Er zijn al veel goede dingen gebeurd. Ook het
jeugdplan wordt nader onder de loep genomen. Kwaliteit blijft speerpunt. 6 februari was
de uitreiking van het evaluatierapport van de pilot in Putte. Er staat daar over een foutje
in de Woensdrechtse Bode: 060606 in plaats van 606060. Dit wordt door mevrouw van
der Wegen doorgegeven aan de redactie.
25 januari is een deel van de werkgroep op bezoek geweest bij Almata, het was een
nuttige en leuke informatieve bijeenkomst en we hebben kritische vragen kunnen stellen.
Er zijn wel eens rare beelden over wat er nu aan cliënten op Almata zit. Het zijn vaak
mensen die thuis ontspoord zijn, maar echt niet altijd criminelen, het betreft vooral
jeugdzorg. De heer Ernst meldt verder samen met de heer Soeters naar Bravis te zijn
geweest: dit was leerzaam met een soort workshopbijeenkomst. Er waren veel
marktpartijen met simpele oplossingen voor dagelijks gebruik. Een voorbeeld hiervan: In
plaats van een traplift kun je ook blokken op de trap plaatsen, zodat de opstap kleiner
wordt. Ook was er een website voor het medisch dossier, waarbij mensen zelf iets aan
kunnen geven. MijnBravis werd geopenbaard, dat werkt ook goed. Letterlijk elk bezoek
staat er in vermeld, zelfs een telefonisch consult.
7. Vaststelling Jaarverslag Wmo Adviesraad 2017
Het jaarverslag is inmiddels ook toegezonden aan het college, het is ook de bedoeling
dat het aan de gemeenteraad wordt toegezonden? De Wmo Adviesraad wil wel proberen
meer dynamiek aan het verslag te geven. Nu is het nog vaak een opsomming van feiten.
Als raad weten wij de inhoud wel, maar voor de mensen die van buiten naar binnen
kijken is extra inhoud wellicht welkom. Meer transparantie hierin is ook welkom. Met deze
mededeling wordt het jaarverslag formeel vastgesteld.
8. Vaststelling Financieel Verslag 2017
- kascommissie

Er is een financieel verslag gemaakt en een kascommissie in het leven geroepen dit jaar.
Wat is er uitgegeven binnen de Wmo Adviesraad? Mevrouw van der Vliet en de heer
Soeters hebben de kas gecontroleerd, zij krijgen zo nog het woord. Volgens de
penningmeester hebben we de begroting kunnen handhaven. De
aanwezigheidsvergoedingen zijn wel wat toegenomen door meer mensen in de raad. Op
een paar tientjes na hebben we het gered binnen het budget.
De heer Soeters meldt dat de kas is gecontroleerd: er zijn geen eigenaardigheden
ontdekt dus is akkoord. Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.
9. Ingekomen stukken, uitgaande post en mededelingen
Inkomend.
11.12.2017 Nieuwsbrief december Zorg om Zorg Putte
13.12.2017 Antwoord op vraag VN verdrag/toegankelijkheid minder validen M. Tummers
18.12.2017 Uitnodiging thema-avond “Duurzaamheid in uitvoering” J. v. Agtmaal.
19.12.2017 WMO Journaal, editie december 2017
04.01.2018 Meterkastkaart eerste helft 2018
05.01.2018 Bezoekersaantallen december 2017 K4
12.01.2018 Nieuwsbrief januari Zorg om Zorg Putte
14.01.2018 Reactie College op ons Advies Beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal
24.01.2018 Uitnodiging afsluitende bijeenkomst armoedebeleid 6 maart
26.01.2018 Concept vlekkenplan gemeentehuis van BNN adviseurs
30.01.2018 Reactie College op ons advies concept Jeugdplan
30.01.2018 Verslag Dorpscoöperatie Huijbergen van werkgroep Zorg & Welzijn
05.02.2018 Bezoekersaantallen maand januari 2018 K4
06.02.2018 Informatiebrief WMO februari 2018
06.02.2018 Mail van beleidsmedewerker of er signalen zijn ontvangen over de
behoefte/gemis blijverslening.
Uitgaande stukken
08.01.2018 Aandachtpunten voor verkiezingsprogramma’s van alle partijen
De Blijverslening is weer onder de aandacht gekomen. Is deze lening ook concreet van
toepassing voor onze gemeente? De situatie toen was dat er geen pure noodzaak was in
Woensdrecht. Nu is het dus toch weer onder de aandacht gekomen. De Wmo
Adviesraad gaat het in het DB van 26 februari op inhoud bekijken. Er zijn vooralsnog
geen signalen bekend dat de situatie anders zou zijn dan voorheen, maar we kijken er
wel naar.
Wethouder: tijdens KBO-debat kwam het onderwerp ook naar voren. De oppositie heeft
dit opgepakt. Er moet wel behoefte aan zijn volgens de wethouder. Gegevens van het
onderzoek zullen opgeleverd worden en ook de Wmo Adviesraad wordt hierbij
meegenomen. Dit wordt zeker vervolgd. Het wordt wel pas in de politieke agenda
behandeld later dit jaar, maar het moest wel in het eerste kwartaal behandeld worden.
Daar heeft de wethouder op ingezet.
Voorzitter: als uitgaande post hebben we aan alle partijen een memo aan de politieke
partijen gestuurd, zonder politieke lading. Hierin vragen we aandacht voor een aantal

punten, die naar onze mening belangrijk zijn en blijven in de toekomst binnen het sociaal
domein:
Goede ondersteuning van mantelzorg door structureel langdurig beleid, ook voor
vrijwilligers. Er moet blijvende aandacht voor vrijwilligers zijn, evenals blijvende aandacht
voor burgerinitiatieven, zoals in Putte, Huijbergen en Woensdrecht. Het zou mooi zijn om
onderzoek te doen naar sociale wijkteams. De groenteams werken goed, maar aan
sociale wijkteams kan wellicht ook behoefte bestaan. Er is blijvende aandacht voor
onafhankelijke cliëntondersteuning nodig. In geval van noodzakelijke ondersteuning: zorg
op maat en laagdrempelige informatie voor de burger. Verder vraagt de Wmo Adviesraad
blijvende aandacht voor wonen, zorg, jeugd en klachtenopvang.
Wij zijn van het sociaal domein, hechten daar waarde en belang aan, daarom is deze
memo naar de politieke partijeng gestuurd om een en ander zo op de politieke agenda te
krijgen.
10. Rondvraag
Mevrouw Meijer: op 5 maart is er een jongerendebat met lijsttrekkers. Mevrouw Meijer
gaat hier naartoe.
De heer de Heer: hoe loopt het met de bezwaarschriftencommissie? Dit wordt opgepakt
in het DB-overleg.

11. Sluiting:
De vergadering wordt om 20.20 uur gesloten

Hoogerheide, 07-03-2018

namens de voorzitter: De heer C. de Weert
secretaris: C. Kuen – Swolfs

