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Website: www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl 

Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 18 november 2021 in 
de raadszaal van het gemeentehuis aan de Huijbergseweg 3 in Hoogerheide. 

Aanwezig: zie presentielijst. 
 
1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze toch wel wat bijzondere vergadering. In 
eerste instantie was het de bedoeling de vergadering openbaar te houden, maar omdat 
onder meer de gemeenteraad ook niet meer openbaar kan vergaderen, is door de 
wethouder verzocht de vergadering zonder publiek te houden. De Wmo Adviesraad 
heeft hieraan gehoor gegeven. Daarnaast is het een bijzondere vergadering, omdat het 
de laatste vergadering van de heer van Dorst is, als lid en penningmeester van de Wmo 
Adviesraad. Op een later moment zal er nog gepast afscheid genomen worden. Dit wordt 
nog in goed overleg besproken.  

2. Mededelingen door de wethouder en beleidsmedewerker sociaal domein 

Vanuit het DB van de Wmo Adviesraad zijn er geen andere mededelingen dan die op de 
agenda staan. De leden hebben wel al de vergaderdata gehad voor volgend jaar. Daar 
zijn geen reacties meer op gekomen, dus de voorzitter gaat er vanuit dat men hier 
akkoord mee is. De heer Buis merkt op dat de datum van 28 april wellicht niet zo handig 
is, in verband met de vakantie en de dag na Koningsdag. Dit wordt nog nader bekeken.  

De wethouder bedankt allen dat zij aanwezig konden zijn om 19.00 uur in plaats van 
19.30 uur. Hij had eigenlijk nog een bijeenkomst om 20.00 uur, maar door alle 
annuleringen is die bijeenkomst komen te vervallen. Hij kan daarom nu gewoon de 
gehele vergadering aanwezig zijn. 

Met betrekking tot de openbaarheid van de vergadering, heeft de wethouder daar niets 
meer aan toe te voegen.  

Op verzoek van de Wmo Adviesraad zal de wethouder aangeven welke adviezen er nog 
aan komen voor het komende jaar. Op de agenda staan onder meer nog de aanbesteding 
hulpmiddelen, net als de doorontwikkeling en aanpassing voor de beleidsregels Wmo, 
begeleiding en dagbesteding Wmo. Ook de regiovisie Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang wordt aangepast. Er komt een regiovisie net zoals op het 
gebied van jeugd. Deze zal ook aan de Wmo Adviesraad worden voorgelegd ter 
advisering.  

De gemeente is verder bezig met het project de Wijk-GGD’er. Dit is een project waarbij 
iemand vanuit de GGD of GGZ op situaties afgaat, zoals een verwarde persoon die 
overlast veroorzaakt. Vaak zijn dit politiemeldingen die geen echt politiewerk betreffen. 
De politie kan vaak niets met deze meldingen, zoals een overlastsituatie met een multi-
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complexe achtergrond. Er is voor dit project subsidie aangevraagd, deze is nog niet 
toegezegd. Maar die subsidie is dus bedoeld voor het project van de Wijk-GGD’er. Op 
deze manier is de hoop dat een dergelijke melding beter kan worden opgepakt. Dit 
gebeurt dan deels vanuit veiligheid en deels vanuit het oogpunt van zorg. Het zou mooi 
zijn als de aanvraag wordt gehonoreerd door het ministerie. Bij dit project is de GGZ 
betrokken, maar ook de BWI doet er aan mee, met onder meer 
cliëntervaringsdeskundigen die mee kunnen participeren. Het project moet gezien 
worden als aanvullend op het pakket binnen zorg en veiligheid binnen de gemeente 
Woensdrecht. De heer Soeters geeft aan begrepen te hebben dat dit valt onder een 
soort wijkmanagement binnen de zorg. Volgens de wethouder staat dit los van de Wijk-
GGD’er. Wijkmanagement is meer een vorm van vroegsignalering waarbij huisartsen en 
personeel tijdig ter plaatse kunnen zijn als dat nodig is. Het project is wat anders, dit 
bestaat straks naast dit wijkmanagement. In de overlastsituaties voor het project Wijk-
GGD’er gaat het ook vaker om mensen die zijdelings al in beeld zijn. De wethouder geeft 
aan te hopen dat het project doorgaat en wanneer dit het geval is, zal hij meer 
inhoudelijk over het project gaan vertellen.  

De Wmo Adviesraad krijgt een schrijven over de efficiencymaatregelen binnen de Wmo. 
Twee jaar geleden begon de discussie over de stijging van de kosten van de Wmo en de 
daarbij behorende financiële problematiek, zeker op het gebied van sociaal domein. De 
vraag was destijds of er geen maatregelen getroffen konden worden. Een en ander is nu 
uitgewerkt en dat schrijven komt dus naar de Wmo Adviesraad toe. Het verzoek is dit te 
bekijken en het waar nodig te behandelen met een advies.  

De wethouder heeft in de afgelopen periode ook nog een aantal activiteiten gehad. Zo 
was het de Week van de Pleegzorg en is er een pleeggezin bezocht. Daarnaast zijn 
diverse gebouwen in het kader van deze week in het groen verlicht geweest, waaronder 
Molen Johanna in Huijbergen en het gemeentehuis. De wethouder spreekt de hoop uit 
dat dit tot meer pleegouders en aandacht leidt. Daarnaast was het de Dag van de 
Mantelzorg en zijn de mantelzorgcomplimenten uitgereikt. In totaal zijn er 700 
complimenten uitgereikt. Het is goed dat mensen zich bekend maken als mantelzorger, 
maar jammer dat het eigenlijk nodig is. De gemeente draagt de mantelzorg een warm 
hart toe.  

Dan is er nog een praktisch punt. De Wmo Adviesraad telt momenteel acht leden. De 
raad kan worden aangevuld tot elf leden. Er is een discussie geweest binnen het DB van 
de Wmo Adviesraad of er wel zoveel leden nodig zijn. Op dit moment is het aantal 
adviesvragen beperkt. Als je het daarvan moet hebben, zijn die elf leden inderdaad 
misschien niet nodig. Maar het College heeft in onderling overleg besloten dat elf leden 
geen moetje is en daarom het budget ook op elf leden te houden. Stel dat er in de 
komende sollicitatieronde goede mensen zitten, dan zouden deze bij een verlaging van 
het ledenaantal wellicht niet aan kunnen sluiten. De elf blijft dus als maximum gewoon 
staan. De voorzitter geeft aan dat tien leden ook goed zou zijn. Volgens de wethouder is 
het belangrijkste dat er voldoende uitdaging is en je het als lid leuk vindt. De Wmo 
Adviesraad is ook kritisch naar zichzelf toe, dus daarom is er ook een plan voor Wmo 3.0, 
een onderwerp dat later terugkomt in de vergadering. Volgens de voorzitter gaat het ook 
om voeding vanuit de maatschappij. Er is een kentering in minder beleidsstukken, maar 
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ongevraagd advies geven is ook nog steeds een mogelijkheid. Daarvoor is die voeding 
vanuit de maatschappij ook zo belangrijk.  

De wethouder heeft een gesprek gehad met de KBO en de beleidsmedewerker. Het KBO-
bestuur wil weer een rol gaan spelen om het vlak van de onafhankelijke 
cliëntondersteuners. Deze zijn destijds opgeleid door de KBO, betaald door de gemeente. 
Het idee hiervoor is ook afkomstig vanuit de KBO. De gemeente Woensdrecht heeft en 
had goede cliëntondersteuners, maar de KBO wil nu weer wat meer zeggenschap krijgen, 
zodat de onafhankelijkheid meer gewaarborgd blijft.  

De voorzitter vraagt zich af wat de gemeente nu doet met het eerder gegeven advies van 
de Wmo Adviesraad over de onafhankelijke cliëntondersteuning. Het verhaal van de 
wethouder past in de lijn zoals de raad dit destijds geadviseerd heeft: Borg het, zorg voor 
aanspreekpunten en een duidelijke taakomschrijving. Is er wat met dat advies gedaan? 
Volgens de wethouder past het inderdaad bij het advies van de Wmo Adviesraad. Met de 
ondersteuners is al een gezamenlijk overleg, wat ook gewaardeerd wordt. Deze nieuwe 
stap past prima bij het advies denkt de wethouder. De opmerking van de voorzitter zet 
de wethouder wel aan het denken om het rapport er ook nog eens echt naast te gaan 
leggen. Volgens de voorzitter staan er goede opties in het rapport en advies en zal het 
weinig schuren en zelfs aansluiten op de actualiteit. De wethouder en de 
beleidsmedewerker gaan het rapport en de wens van de KBO naast elkaar leggen. 
Terugkoppeling hierover zal volgen.  

Om de waardering naar de cliëntondersteuners uit te spreken is er nog een lunch 
gepland. 

De heer Buis merkt op het lijstje met activiteiten voor komend jaar een mooie lijst te 
vinden. Maar de vraag is hoe dit opgevolgd gaat worden. Mevrouw Bogers zal de vraag 
vanuit de gemeente doorsturen en de stukken opsturen ter advisering naar het DB. Het 
DB zal dit dan doorsturen naar alle leden.  

Dan met betrekking tot het coronavirus. Ook in de gemeente Woensdrecht is het aantal 
besmettingen helaas weer aan het pieken. Het is een zorgwekkende situatie, wat ook 
vanuit het sociaal domein een impact zal hebben. Gelukkig zijn de scholen nog open, 
maar de hoop is ook dat de scholen niet dicht gaan, omdat dan het effect nog groter zal 
zijn. Het kernteam is er weer opgezet, bestaande uit onder meer de burgemeester, 
wethouder Kielman en wethouder van der Beek, aangevuld met enkele andere mensen. 
Als er ontwikkelingen zijn, dan worden deze gemeld. Vanuit het sociaal domein is er 
richting alle verenigingen een empathische brief gestuurd, met begrip voor de moeilijke 
situatie en dat het ons allemaal overvalt wat er gebeurt. Maar bij vragen kunnen mensen 
echt contact met de gemeente opnemen. Ook vanuit wethouder Kielman en daarmee de 
financiële en economische kant komt er een brief richting ondernemers met een 
soortgelijke boodschap.  

De voorzitter geeft aan dat de Wmo Adviesraad ook alles in de gaten houdt met 
betrekking tot corona, maar ook de vergaderingen en de voeding vanuit de 
maatschappij. Op dit moment is het geen rozengeur en maneschijn, maar het is wel goed 
dat de vergadering op deze wijze, zonder publiek, door kan gaan. Online vergaderen 
heeft tot nog toe niet de voorkeur.  
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3. Presentatie regiovisie jeugdhulp door mevrouw Vollebregt 

Mevrouw Vollebregt geeft een presentatie over de Regiovisie jeugdhulp West-Brabant-
West 2022-2025 met als ondertitel Koersvast op weg naar een nieuwe balans.  

Er zijn heel veel stappen gezet om te komen tot deze Regiovisie. In 2020 is men 
begonnen met het verzamelen van de bestaande informatie en in 2021 is een start 
gemaakt met het opstellen van de Regiovisie. Toen is men met partners in het veld om 
de tafel gegaan met vragenlijsten of digitaal om input op te halen voor de Regiovisie. Er 
zijn bepaalde kaders verbonden aan deze visie. Vanaf 2015 zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor jeugdhulp. Woensdrecht doet dit gezamenlijk met acht andere 
gemeenten. Vanuit de VNG is er een Norm voor Opdrachtgeverschap opgesteld (NvO). 
Daarin staan afspraken, zoals stel een regiovisie op, bied helderheid over de 
beschikbaarheid en transformatie van de zorgfuncties en neem de verbinding op tussen 
de lokale toegang en de visie op in de regiovisie. Maar werk ook op basis van een niet-
vrijblijvende governance samen in de regio, maak onderscheid in zorgfuncties waarvoor 
bovenregionale samenwerking nodig is, beperk administratieve lasten, houd je aan de 
zorgvuldigheidseisen van inkoop en zorg voor een reëel tarief. Alle acht afspraken staan 
in de Regiovisie opgenomen. Intensievere samenwerking komt ten gunste van de 
continuïteit van de zorg en is ook een aanleiding om in dialoog te gaan.  

De Regiovisie moet gezien worden als een soort paraplu, waarin een inkoopstrategie en 
een ontwikkelingsstrategie komt. De voorzitter vraagt zich af wie alle betrokken partijen 
zijn onder deze paraplu? Gemeente, kinderopvang, gemeenteraden, onderwijs, 
zorgaanbieders, inspraakorganen? Mevrouw Vollebregt geeft aan het aantal betrokken 
partijen best lastig samen te kunnen stellen, omdat in een kort tijdsbestek veel 
informatie opgehaald moet worden. Niet alle partijen kunnen dan benaderd worden, 
terwijl dit misschien wel handig zou zijn. Op basis van alle informatie komt men tot een 
bepaald advies en een bepaalde visie. Wel kan mevrouw Vollebregt zich voorstellen dat 
er bij de nog komende ontwikkelingsdocumenten aan de voorkant een beroep kan 
worden gedaan op inspraakorganen zoals een Wmo Adviesraad. De voorzitter geeft aan 
zich zorgen te maken dat op deze manier zaken al bovenregionaal worden afgekaart. 
Wat geeft dit dan aan voor het democratische proces? Het wordt zo meer een politiek 
proces. Mevrouw Vollebregt beaamt dat het beter is om inspraakorganen er in een vroeg 
stadium bij te betrekken. Ze neemt dit ook mee en komt hierover met een 
terugkoppeling. Zeker omdat de ontwikkelingsdocumenten er nog aan komen en een 
goed proces noodzakelijk is om de visie ook met inspraakorganen te bespreken. De 
voorzitter geeft aan dat de Wmo Adviesraad meestal vroegtijdig geïnformeerd wordt en 
dit wil de raad ook graag zo houden. Aan de voorkant moeten hier best afspraken over te 
maken zijn.  

De heer Verhagen vraagt zich af of dit alles ook voor andere gemeenten geldt? Ja, dat is 
inderdaad het geval. Men heeft zich bij het opstellen van de Regiovisie dit niet voldoende 
gerealiseerd, maar voor de ontwikkelingsdocumenten kan dan een beter proces worden 
afgesproken.  

Vertrekpunt daarbij is een proces startend vanuit de driehoek, bestaande uit ouders en 
jeugdigen, professionals en gemeenten. Dan wordt gekeken of alles paraat is qua 
bouwstenen en ook wordt gekeken naar het Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021. 
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Daarbij gelden vier leidende principes, namelijk eigen kracht en eigen leven eerst, met 
daarbij de regie bij het gezin, jeugdhulp is een teamsport, waarbij geen kind buitenspel 
moet komen te staan, ieder kind verdient een thuis, waarbij kinderen veilig kunnen 
opgroeien en sturen vanuit kwaliteit.  

Vanuit de in totaal veertien perspectieven voor de informatieverzameling, zoals ouders, 
jeugdigen, gemeenteraden, gemeentelijke partners binnen het sociaal domein, lokale 
aanstuurders enzovoorts zijn bepaalde inzichten voortgekomen. Daaronder vallen een 
consistente koers en een duurzame betaalbaarheid van jeugdzorg die onder druk staat. 
Er is behoefte aan een collectieve basis, bijvoorbeeld als deze te klein is voor lokale 
organisatie maar wel Brabantse Wal-breed te organiseren valt.  

Gelet op de vier kernwaarden wordt gekeken naar wat de eigen kracht is van een gezin 
en wat het netwerk voor het gezin kan betekenen. Ook zijn er binnen jeugdhulp soms 
complexe casusssen waarbij meerdere facetten nodig zijn. Ieder kind verdient echter een 
veilige plaats om op te groeien en indien niet goed mogelijk een verblijf met een zoveel 
mogelijk op de gezinssituatie gelijkende situatie. Het kind moet niet de hulp volgen, maar 
de hulp volgt het kind. Qua sturing vanuit kwaliteit moet vooral gekeken worden naar 
hoe een en ander verbeterd kan worden. De Regiovisie is hierop gebaseerd.  

Voor de Regiovisie geldt met de ondertitel dat men op zoek is naar het vinden van een 
nieuwe balans. Die nieuwe balans omvat onder meer de noodzakelijke 
doorontwikkelingen. Deze komen aan bod in de lokale paragraaf. Hier wordt 
bijvoorbeeld gekeken naar de lokale toegang. 

De voorzitter vraagt zich af of er ook following steps komen als opvolger van de next 
steps. Volgens mevrouw Vollebregt zijn er dit keer inderdaad geen next steps. Mogelijk 
komen deze wel in de ontwikkelingsdocumenten, omdat er wel doorontwikkelingen zijn. 
In die ontwikkelingsdocumenten wordt onder meer naar de kernwaarden gekeken. Wat 
is goed genoeg aan bijvoorbeeld de eigen kracht of het eigen leven? Een zes wordt 
gezien als een voldoende, maar ouders moeten handvatten krijgen om naar een negen in 
het leven te streven. Als je mensen aflevert met een negen, dan wordt er eerder aan de 
bel getrokken in een mindere periode is de gedachtegang. Ouders moeten veerkrachtig 
genoeg zijn om het zelf op te pakken en ieder kind is ook welkom voor een hulpvraag. 
Maar als je van een zes naar een negen kan, dan weet je als ouders ook wat je moet 
doen als het eens minder gaat. Denk aan vaker nee zeggen, maar geef dan een 
alternatief voor nee. Zorgen dat in plaats van zorgen voor is daarbij een credo. Zorg dat 
ouders het zelf kunnen, zorg dat het onderwijs de kinderen goed kan begeleiden. Er 
worden in de maatschappij hoge normen voor de jeugd neergelegd. Ligt er daardoor niet 
een te hoge druk op de jeugd? De eigen kracht moet in het gehele traject bekeken 
worden. De menselijke maat is laagdrempelig met een vast gezicht en een vertrouwde 
basis. Er zijn in het verleden veel wisselingen in de jeugdhulp geweest, waardoor het 
proces niet alleen langer duurt, maar het vertrouwen ook steeds weer opnieuw 
gewonnen moet worden. De instroom blijft groeien, maar de uitstroom niet, omdat 
mensen blijven hangen. Om al die knelpunten ook concreet aan te kunnen pakken, zijn 
die ontwikkelingsdocumenten nodig. Deze ontwikkelingsdocumenten gaan dan over een 
specifiek onderwerp. 
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In de lokale paragraaf voor de gemeente Woensdrecht staat onder meer vermeld 
hoeveel jeugdprofessionals er werken in de gemeente (momenteel 6,5 fte). Dit zijn ook 
jeugdverpleegkundigen. Er is samenwerking met andere domeinen en de BWI 
Woensdrecht. Professionals zijn te koppelen aan bepaalden domeinen of specialismes. 
Lokale aandachtspunten zijn de inzet op een betere samenwerking met onderwijs, de 
samenwerking met huisartsen, de gevolgen van bijvoorbeeld een echtscheiding, maar 
ook veiligheid en de complexe veiligheidscasuïstiek en armoede met gelijke kansen voor 
iedereen. De voorzitter vraagt zich af hoe de hulpverlening werkt in combinatie met de 
privacywet. Omdat ouders en/of jeugdigen er vaak bij zijn, zit je niet met die wetgeving. 
Doorverwijzen door een huisarts mag, maar voor een jeugdprofessional geldt wel dat ze 
meer nodig hebben voor een brede blik. In geval van een echtscheiding, wat veelvuldig 
voorkomt, zijn kinderen vaak de dupe. Dit kan men proberen preventief te voorkomen 
door ouders te begeleiden bij het goed doorlopen van de scheiding. Voor de complexe 
veiligheidscasuïstiek geldt dat de jeugdbeschermingsketen dan in gang wordt gezet, met 
Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming enzovoorts. Door met elkaar rondom 
het kind te werken wordt de keten verkort en kan gekeken worden wat er aan de 
voorkant moet gebeuren om te voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst of in de 
jeugdzorg plus terechtkomt. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om op te groeien. Dat 
kan door gebruik te maken van bijvoorbeeld gelden uit de Stichting Leergeld of het 
Sportfonds voor Jeugd.  

Voor de toekomst wil men kijken of er nog een taak ligt voor bijvoorbeeld 
inspraakorganen. Te denken valt aan een kaderstellende en toetsende taak, waarbij het 
regionale beleid in lokale context wordt gezet met onder meer de financiële 
consequenties. De heer Soeters merkt op dat hij iets van preventie mist in de visie. Het 
klopt dat er nog wel iets te weinig aandacht voor is. Als je bij jeugdhulp terecht komt, 
dan ben je vaak al te laat. Kom je echter bij de jeugdprofessional dan zit je nog wel in het 
voorliggende veld en dus kan er nog wel bekeken worden wat er gedaan kan worden aan 
preventie. Er is ook geregeld dat professionals een training als ‘Piep zei de muis’ kunnen 
volgen geven. Dit is een laagdrempelig en preventief ondersteuningsprogramma om een 
gezonde ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken. Het is dan ook goed om te kijken 
wat er in de diverse gemeenten wel goed gaat en wat er van elkaar geleerd kan worden. 
Al met al is het dan goedkoper om samen in te kopen.  

De voorzitter denkt dat een samenwerking met het onderwijs een optie kan zijn. Hij 
denkt dan aan voorlichting aan ouders met bijvoorbeeld ouderavonden. Vanuit 
gemeenten kun je dit ook samen doen, door bijvoorbeeld thema’s aan te dragen. Op die 
manier wordt het onderwijs ook wat ontlast. Volgens mevrouw Vollebregt is er ook een 
digiplatform met meer handvatten aan de voorkant om met gedragsproblemen aan de 
slag te gaan.  

De wethouder merkt op dat de opmerking van de heer Soeters terecht is. De gemeente 
Woensdrecht wil het inderdaad meer in de preventieve sfeer trekken. Er wordt al 
gesproken met het jongerenwerk van de BWI. Zij zien alle problematieken al en de BWI 
probeert het goed op te pakken en de jongeren bij te sturen. Dit zou nog veel verder 
doorontwikkeld kunnen worden. Het zou goed zijn als de professionals bijvoorbeeld elke 
dinsdag op het schoolplein staan, want daar staan ook de ouders en dan kun je ze 
spreken. Onderwijs heeft een signalerende taak. Volgens de voorzitter is het ook 
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onderwijs en zorg en moet het onderwijs niet van die zorgtaak weglopen. Preventie kan 
een taak zijn die er bij hoort.  

Volgens mevrouw Vollebregt gaat de jeugdprofessional ook weleens mee met de 
jongerenwerker, zodat ze weten wat er speelt. Onderwijs is de vindplaats voor zorg. 
Maar dan is er nog een verschil tussen regulier en speciaal onderwijs. In het speciaal 
onderwijs is het werk vaak veel zwaarder voor leerkrachten. Mede hierom loopt er een 
pilot bij het Aventurijncollege om zorg op school te krijgen en zo te voorkomen dat 
jongeren uitvallen. De voorzitter denkt dat het goed is dat ook in het reguliere onderwijs 
gekeken wordt. Volgens mevrouw Vollebregt is het de bedoeling dat de informatie die 
voortkomt uit de pilots ook meegenomen wordt naar het reguliere onderwijs.  

Volgens de heer Verhagen ben je bij jongeren op een hangplek ook al te laat, maar kun je 
ook naar het sporten kijken. Vaak kun je in een vereniging of in sportverband al het een 
en ander zien qua problematiek. Volgens de heer Soeters zouden de jeugdprofessionals 
dan ook gewoon moeten kijken op schoolpleinen en bij verenigingen. Daar ligt het begin, 
dat is preventie. Volgens mevrouw Vollebregt wordt het team anders ingericht. Er is een 
koppeling met scheiding, onderwijs, veiligheid en dit valt efficiënter in te delen, dat als er 
iets is, men weet wie ze moeten bellen. Het plan is om ook naar het onderwijs toe te 
gaan.  

De wethouder is het eens met de heer Verhagen. Er is al een gesprek geweest met een 
voorzitter van een voetbalvereniging over dit soort zaken, maar het is voor vrijwilligers 
ook wel moeilijk om deze problematiek aan te kaarten. Het is ook moeilijk richting de 
ouders. Er is ook besproken dat vrijwilligers het eigenlijk veilig moeten kunnen melden, 
proactief. Er zijn dus op dit vlak dus wel al gesprekken gevoerd.  

Mevrouw Overbeeke vraagt zich af hoe het zit met jongvolwassenen. Is er een soort 
overname na 18 jaar? Er is een aanpak voor 18-23-jarigen, maar als jongeren al in de 
jeugdzorg zitten, dan kun je ook nog kiezen voor verlengde jeugdzorg. Je kijkt naar het 
best passende voor de persoon, anders volgt inderdaad een doorverwijzing naar 
bijvoorbeeld Wmo. De wethouder geeft aan dat er al een aantal jaren een 
overgangsregeling is, om bij uitzondering de jeugdzorg nog te verlengen om zo iemand 
een zachte landing mee te geven vanaf 18 jaar. Dit is echter een uitzonderlijke regeling 
en geen automatisme. Mevrouw Overbeeke geeft aan dat zodra iemand 18-plus is, de 
opties vaak beperkt zijn. Volgens mevrouw Vollebregt is dit ook een probleem voor de 
jeugdprofessionals, omdat zij er vaak ook niet tussen komen. Er kan weinig aan worden 
gedaan, omdat er dan sprake is van een afgebroken traject en het als een verloren 
traject voelt. De wethouder wil bevestigen dat er casussen zijn voor 18-plussers waarbij 
er extra geld voor zorg nodig was. Dan bleken deze casussen echter uiteindelijk 
verdwenen, maar omdat ze 18-plus zijn, kun je ze niet meer dwingen, ook al zou dit 
beter zijn.   

De Regiovisie zoals gepresenteerd moet nog naar de gemeenteraad. Dit staat voor 
december op de rol. Het College heeft wel al akkoord gegeven op de Regiovisie. Het 
bouwt voort op de bestaande visie. De veiligheidsketen ligt onder de loep en het is heel 
goed dat er een aantal goede stappen wordt gemaakt. De gemeente denkt wel wat met 
deze Regiovisie te kunnen. De gemeenteraden zijn in juni hierbij betrokken gesteld, met 
speciale informatieavonden voor gemeenteraadsleden. De wethouder denkt even mee 
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dat de adviesraden hierin ook meegenomen hadden worden. Dit was een oplossing 
geweest voor een rol aan de voorkant.  

De heer Buis merkt op dat met de pilot op het Aventurijncollege in ieder geval naar de 
Brabantse Wal wordt gekeken. Maar wordt er ook verder gekeken? Ja, ook Zeeland is bij 
deze pilot betrokken. Er is overleg met de provincie Zeeland. En in de regio-agenda is ook 
Tholen aangesloten.  

De voorzitter dankt mevrouw Vollebregt voor haar presentatie en haar uitleg richting de 
Wmo Adviesraad.  

4. Notulen openbare WMO adviesraad vergadering van 23-09-2021 
De notulen worden besproken. Op pagina 5 wordt gesproken over Bravis. De voorzitter 
vraagt zich af hoe dit precies zit. Er zijn gesprekken geweest met onder meer Bravis en de 
huisartsen. Bravis is bereid om meer naar voren en meer naar onze gemeente te 
bewegen. Huijbergen wordt nu als Bravispunt uitgebreid. Er komen daar meer diensten 
en er zijn ook afspraken met de huisarts. Een anderhalvelijnszorgpunt is goed nieuws 
voor onze gemeente. Dit zit nu dus al in Huijbergen en is beschikbaar voor alle inwoners 
van Woensdrecht. Bravis is ook in gesprek met andere huisartsen voor posten zoals in 
Huijbergen. Het ziekenhuis wil absoluut die beweging gaan maken en wil ook meer in 
preventie gaan investeren. Als de wethouder zou roepen dat mensen moeten stoppen 
met roken, dan lachen de mensen, maar als een longarts dit zegt, dan nemen ze dit 
wellicht serieuzer. Als Bravis hierin verantwoordelijkheid wil nemen, dan juicht de 
gemeente dit toe. 
 
De heer Soeters voegt toe dat hij heeft begrepen dat het nieuwe Bravis niet in 2025 zal 
openen, maar een jaar later. Bravis is wel degelijk meer bezig met thuiszorg en medicatie 
te verstrekken, met bijvoorbeeld chemo thuis door middel van een injectie. Denk ook 
aan een hartfalen-app, waarbij een cardioloog kan meekijken naar de gezondheid van de 
patiënt met een bloeddrukmeter en een weegschaal. Zo probeert het ziekenhuis het 
aantal ziekenhuisbezoeken terug te dringen. De Bravis-bijeenkomst waar de heer Soeters 
en de voorzitter onlangs zijn geweest op Rozenoord, was een goede bijeenkomst volgens 
de voorzitter. Deze werd onder meer georganiseerd namens de ouderenbonden in 
Bergen op Zoom.  
 
De notulen worden vastgesteld en zonder wijzigingen goedgekeurd.  
 

5. Status opvolging penningmeester WMO adviesraad per 01-01-2022 

De heer Buis is formeel voorgedragen als penningmeester met ingang van volgend jaar. 
Per 1 januari 2022 is hij ook lid van het DB. De voorzitter heet de heer Buis alvast welkom 
en is blij dat de Wmo Adviesraad intern kon voorzien in een nieuwe penningmeester.   

6. De Wmo adviesraad heeft een vacature voor 2 nieuwe leden advertentie komt in de 
Bode en ook op de website www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl  

De vacature is inmiddels verschenen. In plaats van gezocht is hierin gevraagd geplaatst. 
De voorzitter zegt op een flinke respons te hopen. Vanuit de Wmo Adviesraad gaan de 
heer Buis en de voorzitter de gesprekken voeren. Mevrouw Bogers zal als 

http://www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl/
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beleidsmedewerker aansluiten. Het proces loopt nu en het is nu afwachten op het aantal 
reacties. De voorzitter roept iedereen op ook in het eigen netwerk te kijken naar mensen 
die zitting in de Wmo Adviesraad wellicht leuk vinden.  

7. Update van de 3 projecten door de adviesraad voor 2022 

Er lopen drie projecten. Twee daarvan lopen via de BWI of zijn hiermee in samenspraak. 
Te denken valt aan de enquête over de eenzaamheid. Dit is ook akkoord bij BWI-
directeur Mark Inja.  

Daarnaast wordt gewerkt aan een project over de toename van de zorgkosten. Wat gaat 
dit betekenen voor de gemeente. Mevrouw Overbeeke is hiermee bezig. De heer Inja 
heeft hier ook op gereageerd. Ze willen hier een project voor maken in de vorm van een 
actiekaart. Dit loopt dan via de wethouder. Als er ruimte voor is geeft de wethouder aan, 
zal deze gewoon gehonoreerd worden. Met de betrokkenen wordt er contact 
opgenomen en de leden geven dan later terugkoppeling.  

Wmo 3.0 is het laatste project. De heren Buis en Soeters zijn hiermee bezig. Ze hebben 
samen al een brainstorm gedaan. In de volgende openbare vergadering zullen ze hier op 
terug komen, aangezien de brainstorm slechts deze week nog maar gedaan werd. 
Iedereen is nieuwsgierig, maar het is dus nog even afwachten. De voorzitter is wel blij 
dat dit loopt. Dit geeft ook energie naar de toekomst toe.  

8. Dorpsplatforms: wie gaat ze bezoeken? 

Dit onderwerp gaat wellicht ook deel uit maken van 3.0. De Dorpsplatforms liepen in 
principe weer, maar zijn ook door corona weer gecanceld. De voorzitter wil dat de leden 
eens nadenken over waar ze naartoe ze zouden willen gaan. Dan kan het onderling 
verdeeld worden, maar ben je per platform wellicht ook het gezicht namens de Wmo 
Adviesraad. Daar kan de raad ook haar voordeel mee behalen. Zoek het vooral niet te ver 
van huis en doe gewoon verslag van de vergaderingen daar. Er worden geen specifieke 
namen vastgelegd bij platforms, maar probeer het vooral uit eigen beweging op te 
pakken. Met het oog op de platforms is het juist wenselijk dat er nieuwe leden uit 
Ossendrecht en Putte bij komen. 

9. Team samenstellen voor de cursusdag 2022  

De cursusdag staat gepland voor 23 mei 2022. Wie voelt er iets voor om die dag mede te 
organiseren? De heer Verhagen wil het wel helpen opzetten. De voorzitter helpt daarbij 
mee.  

10. Najaar nieuwsflits sociaal domein  

De informatiebrief wordt besproken. Met betrekking tot de update over de 
kinderopvangtoeslagenaffaire merkt de heer van Dorst op dat er 21 ouders zijn, waarvan 
er maar 19 in beeld zijn bij de gemeente. Hoe komt dit? Dit is een terechte vraag meldt 
de wethouder. Het probleem ligt bij de Belastingdienst. In eerste instantie kwamen alle 
gezinnen via een gesloten systeem via de Belastingdienst bij de gemeente terecht, bij 
mevrouw Korstanje. De Belastingdienst heeft echter besloten dat de gegevens niet meer 
gedeeld mogen worden in het kader van de privacy. De precieze gegevens zijn dus niet 
meer in beeld. Men weet alleen dat er zoveel gevallen zijn, maar niet langer wie al die 
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gevallen betreft. Dus de getallen krijgt de gemeente wel door, maar de namen niet meer. 
Overigens zaten niet alle gezinnen op hulp te wachten, maar de gemeente heeft wel 
voor een deel wat kunnen betekenen. Om mensen te bereiken zou een advertentie 
geplaatst kunnen worden, maar het is de vraag of dit wat oplevert. De gemeente biedt 
graag ondersteuning, omdat er vrijstelling geldt voor deze gezinnen, maar dan moeten ze 
wel in beeld zijn.  

De andere onderwerpen zijn al aan bod geweest in de vergadering of behoeven geen 
verdere uitleg.  

11. Wat geven wij de lokale politiek mee voor de verkiezingen? ( Iederin nieuwsbrief 
Oktober) 

De voorzitter geeft aan dit al een aantal keren aangekaart te hebben en wil dit nu gaan 
afronden. De vraag is er of mensen ideeën hebben richting de politiek? Dit wordt dan 
allemaal verwoord in een document namens de Wmo Adviesraad. Dit doet de raad als 
onafhankelijk adviesorgaan richting alle politieke partijen.  

De heer Buis zegt het mooi te vinden als de politiek ook aandacht geeft aan de jongeren 
die op straat rondhangen en voor overlast zorgen, zonder dat het wijzende vingertje aan 
bod komen. Hij zou liever zien dat gekeken wordt naar wat de jongeren nodig hebben en 
hoe ze geholpen kunnen worden. In Plan De Hoef spelen bijvoorbeeld een aantal zaken. 
Dan is het de vraag hoe hier geholpen kan worden. Dit kunnen de partijen wellicht 
meenemen. 

Dit punt is goed voor het onderwerp handhaving, maar ook als een algemeen punt. Het 
wordt genoteerd.  

Mevrouw Overbeeke vraagt aandacht voor het hulpmiddelenbeleid. Ze ziet vaak dat 
bijvoorbeeld scootmobielen via de Wmo worden geleverd, maar als iemand dan verhuist, 
moet de scootmobiel ingeleverd worden en krijg je in de andere gemeente een nieuwe. 
Ze denkt dat het veel simpeler kan zodat iemand de scootmobiel mee laat verhuizen 
naar de nieuwe gemeente. Dit moet toch gemakkelijk te regelen zijn gemeentebreed? De 
wethouder vindt het een terechte opmerking, zeker als hij hoort dat deze regeling voor 
scootmobielen strak wordt gehanteerd tussen bijvoorbeeld de gemeenten Halderberge 
en Roosendaal.   

De heer van Dorst wijst op de nijpende huisvesting in onze gemeente. Hij vindt het 
belangrijk dat je huisvesting gaat splitsen in bewoners en jeugd, dat je die laatste groep 
ook huisvesting kunt geven. Je moet ze niet buiten het dorp laten zoeken naar woningen. 
Voor toekomstige nieuwe gezinnen moet er ook de mogelijkheid zien om hier ook te 
blijven wonen. Tweede punt zijn hierbij de migranten. Zij moeten ook gehuisvest 
worden. De huisvesting van de inwoners voor de toekomst en de migranten moeten 
beiden meegenomen worden in de partijprogramma’s.  

De heer Verhagen merkt op dat migranten wat anders zijn dan statushouders. Die laatste 
groep krijg je als gemeente toch gewoon toegewezen? Ja, er is een verplichte taakstelling 
binnen de gemeente. Dit jaar moet de gemeente bijvoorbeeld 30 statushouders 
huisvesten. Komend jaar zal die taak wat toenemen door de hoge druk in de azc’s. Het is 
echt gekkigheid op de markt. De druk op de sociale huurwoningen is enorm groot. Niet 
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alleen starters willen de markt op, maar er zijn ook scheidingen, mensen met een 
urgentieregeling, enzovoorts. In een aantal gevallen wordt de hotelregeling nu 
aangeboden. Dit zijn tijdelijke regelingen, waarbij de gemeente bepaalde locaties zoals 
een hotel tijdelijk als opvanglocatie kan gebruiken richting doorstroming naar een 
woning als die vrijkomt. Er is spanning op de markt, want de azc’s lopen vol, dus daarom 
zijn er dergelijke tussenvoorzieningen. Hoe valt dit nu goed op te lossen? De heer van 
Dorst noemt dit onorthodoxe huisvesting? Valt een gebouw als dat van Cleton 
bijvoorbeeld tijdelijk in te zetten? Je praat dan inderdaad over bepaalde leegstaande 
gebouwen, daar wordt nog naar gekeken. 

De voorzitter merkt op naar aanleiding van de presentatie tijdens de vorige vergadering 
dat de efficiencyslag ook een punt van aandacht is. De Wmo Adviesraad pleit er voor niet 
de kaasschaafmethode te hanteren. Maak duidelijke keuzes binnen het beleid. Overal 
een beetje er af leidt vaker tot grotere onvrede. De heer Buis geeft aan dit lastig te 
vinden, omdat voor beide keuzes iets te zeggen valt. De wethouder geeft aan de 
kaasschaaf inderdaad niet wenselijk te vinden. Er heeft wel een bezuiniging 
plaatsgevonden, maar zonder kaasschaaf. Kijk gericht naar waar je iets kunt bezuinigen. 
Dat doet ook pijn, maar is wel anders dan overal een beetje er af. Maak dus heldere 
keuzes wordt de boodschap. Welke keuze is aan de partijen zelf, maar maak het in ieder 
geval duidelijk.  

De heer Soeters vraagt zich af of het convenant hulpmiddelenbeleid door de gemeente 
Woensdrecht is ondertekend? De minister heeft hiervoor een verbeterlijst opgesteld 
eind oktober. Deze is niet bekend bij de wethouder. De secretaris zal de lijst doorsturen. 
Het stond onder meer in de nieuwsbrief van Iederin.  

De wethouder wil ook nog een tip meegeven voor de brief aan de partijen. Hij vraagt 
vooral aandacht voor preventie. Het is in de politiek moeilijk iets over preventie te 
zeggen, want wat preventie precies oplevert valt niet in cijfers uit te drukken. Maar wil je 
dure maatwerkzorg bieden, dan heb je ook preventie nodig. De wethouder vraagt dan 
ook in de brief aandacht voor preventie.  

De secretaris en de voorzitter zullen alle opmerkingen verwoorden in een brief en deze 
naar de leden sturen, alvorens deze naar de partijen te sturen.  

12. Actielijst bespreken 

Alle punten zijn ofwel besproken, in proces of afgerond. De actielijst is daarmee 
bijgewerkt. Burgerparticipatie zit in Wmo 3.0, kunnen we later er weer bij pakken.  

13. Rondvraag 

De wethouder is nog een punt vergeten te melden. De wethouder heeft als bestuurder 
van de ISD nog een gesprek gehad met de ISD Cliëntenraad. Destijds zaten vanuit de 
Wmo Adviesraad ook mensen in de ISD Cliëntenraad, maar op dit moment zit er 
niemand in beide adviesorganen. De wethouder acht het raadzaam af en toe contact te 
zoeken met bijvoorbeeld de heer de Heer of anders iemand af te vaardigen, zodat 
duidelijk is wat er onderling besproken wordt. De Wmo Adviesraad neemt dit intern 
mee. 
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14. Sluiting 

De voorzitter benut dit agendapunt als afscheid van de heer van Dorst. De heer van Dorst 
heeft als penningmeester altijd goed op de centjes gepast en was een kritisch lid. Hij 
heeft zijn functie met verve vervuld en wordt gezien als een transparant en gewaardeerd 
lid met een positief kritische inslag. Iedereen is te spreken over zijn grote mate van inzet 
en betrokkenheid. De voorzitter geeft aan graag nog op een informele manier afscheid te 
willen nemen wanneer dit mogelijk is. De heer van Dorst geeft aan het graag te hebben 
gedaan en zijn standpunt was ook altijd duidelijk. Hij wilde gemeenschapsgeld 
verantwoord besteden. Hij heeft de afgelopen negen jaar met plezier vervuld. In al die 
jaren waren ze het niet altijd eens, maar met praten kwam men er wel uit. Met praten 
kom je tot resultaten. De heer van Dorst dankt de voorzitter voor zijn woorden en kijkt 
uit naar dit informele afscheid.  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en dankt allen voor hun aanwezigheid. 

Hoogerheide, 18.11.2011 

namens de voorzitter: Dhr J.A.B Ernst 
secretaris: Dhr W.J. Soeters 

 

 

 

 

 


