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WOENSDRECHT 

Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 20 april 2017 

in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogerheide. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Geen wijzigingen in de agenda 

 

3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 02.03.2017 

Punt 4: Dorpscoöp. Huijbergen.  

Ans Meijer zegt dat er toch veel verzoeken zijn voor vervoer naar bijv. ziekenhuis, 

therapie etc. 

Actualiseren besluitenlijst/actielijst 

2.3.2017: Brief gewijzigde telefonische bereikbaarheid ISD digipunt is 1.11.2016 

verzonden  

22.12.2016: Presentatie vervolg op “als alles tegenzit” door Han Scholte en St. 

Margaretha door Dr. van Hootegem. op 8 juni in Wmo AR 

22.12.2016 Presentatie WMO en BWI pakt de werkgroep op in bespreking met intaker en 

WMO consulente over de WMO processen. 

02.03.2017 Bijeenkomst jeugdraad 19 april: 

Jeroen van der Haar, jeugdraadslid gaf een toelichting op de bijeenkomst  

Aan de hand van stellingen werd er gediscussieerd met de aanwezige jeugd 

zoals: wat vinden jullie van de gemeente en welke punten kunnen we verbeteren 

Hoe kan de jeugdraad in contact blijven met de jeugd: Via FB en Sociale Media. 

De wethouder vulde aan dat er ongeveer 30 gasten aanwezig waren in de leeftijden 16 

tot 27 jr. Er was een diversiteit in opleidingsniveau. Ook jongeren van de luchtmachtbasis 

waren aanwezig en een stagiaire uit Rotterdam. Alle kernen waren vertegenwoordigd 

m.u.v. Huijbergen. Zorg, armoede en drugs  leeft erg onder de jeugd en dat willen ze 

beter onder de aandacht brengen. Onze werkgroep Transities, Sociaal Domein en Jeugd 

gaat met de jeugdraad in gesprek om verbinding te leggen met jong/oud. 

 

4. Mededelingen DB 

-Op 8 juni zullen er in onze Wmo adviesraadvergadering 2 presentaties worden gegeven. 

Mevr. H. Scholte over vervolg op “als alles tegenzit” en Dr. van Hootegem over de 

herinrichting van St. Margarethe in Huijbergen tot Zorgcentrum. 

-De Wmo AR heeft een uitnodiging ontvangen voor de Sport Challenge die op 10 mei 

wordt gehouden. De gelden komen ten goede aan kinderen in onze gemeente die onder 

de armoedegrens leven. Doe mee! 

-Christ was vandaag dagvoorzitter bij de KBO’s met o.a. Steenbergen en Bergen op 



 

 

Zoom. Onderwerp: Aandacht voor armoedebeleid.  

-Deelname ouderenconferentie op 22 mei van 14.00u – 17.00u in de Kloek Huijbergen. 

De wethouder voegt toe dat de uitnodiging breed wordt verspreid aan o.a. collega’s uit de 

regio, de professionele zorg, ouderen adviseurs BWI etc. Belangrijkste punt is:  waar 

loopt de gemeente Woensdrecht tegenaan. De conferentie wordt geopend door de 

burgemeester. Lars van der Beek is dagvoorzitter.  

Ouderenzorg is niet alleen een taak van de gemeente maar ook van WLZ, Zorg en de 

Gemeente. Dat wil men duidelijk maken. 

Diverse partijen krijgen het podium en ook de Wmo Adviesraad krijgt een rol. 

 

5. Mededelingen wethouder L. van der Beek  en beleidsmedewerker 

- Sport Challenge wordt wel door de wethouder geopend, maar daarna wordt hij verwacht 

in de Opinieraadvergadering samenleving in de kapel. 

- De participatie verklaring voor statushouders is ondertekend. 

Een medewerker is aan de slag gegaan via het BZW. 

Op FB zijn er beelden vertoond van rommel bij de pinautomaat in Ossendrecht. De 

burgers zijn hier niet blij mee en er wordt daarbij een link gelegd naar statushouders en 

arbeidsmigranten.  

De wethouder is weer naar een huisartsen overleg geweest. Er is meer overleg nodig 

tussen de Jeugdprofessional en de huisarts. Beiden kunnen doorverwijzen. 

-De wethouder is aangeschoven bij de bijeenkomst voor gedeputeerden in het 

provinciehuis. Er zijn 4 speerpunten opgesteld. Een van onze speerpunten: armoede en 

sport wordt overgenomen. 

- De eigen bijdrage is vastgesteld. Wordt nog in de opinieraad besproken maar het 

besluit is genomen. Voor de huishoudelijke hulp voorziening blijft de eigen bijdrage 

ongewijzigd laag 

De eigen bijdrage voor WMO begeleiding, ook in maatwerk, voor de middeninkomens 

van € 20.000 – 24.000 gaat fors omlaag. Er zit een máár aan. Als er meerdere 

voorzieningen nodig zijn zoals bijv. scootmobiel én begeleiding etc. dan moet men een 

keuze maken en is de daling van de eigen bijdrage minder. 

- De wethouder stelt voor om  Bas van Andel een presentatie te laten geven over de 

integrale toegang en over rol ISD, huisvesting etc. Komt op de agenda voor september. 

- Bij de BWI is de heer M. Inja aangesteld als ad interim directeur. 

De heer M. Bakker vraagt of er bij de wethouder klachten bekend zijn over Medipoint. 

Het opsturen van middelen duurt erg lang en ook krijgt de cliënt geen vervanging in de 

vakantie van een huishoudelijke hulp. De wethouder zegt dat er vervanging geregeld 

moet worden zoals in het contract is opgenomen. Deze klacht moeten ze melden bij de 

WMO consulente. 

 

6. Terugkoppeling werkgroepen: 

A.  Burgerparticipatie/Wonen en Zorg 

De werkgroep is naar bijeenkomsten geweest over “het huis van morgen” en e-Health. 

Wim Soeters en Imilde Kuehn gaan onderzoeken wat er binnen onze gemeente al 

geregeld is op dat gebied. Ook gaan ze in gesprek met de GGD. 

Wim Soeters en Anyta Henze gaan in gesprek met de WMO consulente en intaker over 

de WMO processen.  

Het voorstel betreffende de verdeling van de bezoeken van de DPF vergaderingen wordt 

in de besloten vergadering van 22 juni opgepakt.  



 

 

M. Bakker heeft de vergaderingen in Hoogerheide en Woensdrecht bijgewoond. 

Belangrijk agendapunt in Hoogerheide was de criminaliteit. 

De wijkagent gaf daar een uiteenzetting. 

Op 16 maart was de wethouder bij de bijeenkomst criminaliteit van het Veiligheidshuis. 

Vaak gaat het bij  criminaliteit om jeugd met een licht verstandelijke beperking of laag IQ. 

Aandachtsgebieden zijn: waar loopt men in de wetgeving tegenaan, barrières oplossen 

met een praktische invulling. 

Volgens Anyta komt het voor dat er 5 tot 10 hulpverleners in een gezin komen. 

Er wordt geen aanvullende actie genomen voor wat betreft de “blijverslening” zegt de 

wethouder. 

De behoefte is feitelijk moeilijk vast te stellen en onderzoek heeft uitgewezen dat de 

deelname aan deze regeling erg gering is. De cliëntondersteuners komen vaak al met 

een oplossing voor bijv. plaatsen van traplift of aanpassing badkamer. 

Imilde Kuehn geeft ook aan dat de mentaliteit “recht op” nog teveel leeft onder de 

ouderen.  

In het dorpsplatform van Woensdrecht werden onderwerpen besproken zoals Zorg en er 

was een presentatie door de cliëntondersteuner. Andere punten waren: opening Jumbo 

winkeltje, betaalbare woningen voor jongeren en starters en de nieuwe school. De 

vergadering werd door 45 personen bezocht. Er waren veel vragen over de locatie van 

de te bouwen nieuwe school. Ondanks dat er absoluut nog geen keuze is gemaakt zijn er 

toch al 8 bezwaarschriften binnen gekomen bij de wethouder. 

 

B. Transities Sociaal Domein/Jeugdzorg 

De werkgroep heeft op 23 maart 2017 een gesprek gehad met 2 leden van de jeugdraad. 

Op 8 mei staat de volgende vergadering gepland over de speerpunten: onderwijs en 

jeugdzorg. 

Ger is naar de presentatie van de ISD geweest over schuldhulpverlening. De 

schuldhulpverlener helpt de cliënt op weg en bespreekt de regels in het convenant 

betreffende schulden etc. 

Ger vraagt zich af hoe vorm wordt gegeven aan de implementatie van de  integrale 

toegang Sociaal Domein. Met name de koppeling en afstemming met Steenbergen en 

Woensdrecht is hierbij een aandachtspunt 

 

7. Ingekomen stukken, uitgaande post en mededelingen 

Inkomend. 

01.03.2017 Uitnodiging over armoedebestrijding walk-inn Steenbergen 

03.03.2017  Bezoekersaantallen februari K4 

03.03.2017 Aktiekaarten Jeugd en Volksgezondheid 

04.03.2017 Omschrijving onafhankelijke cliëntadviseurs (A. Henze) 

07.03.2017 Definitieve notitie beleidskader bibliotheekwerk in de gemeente 

07.03.2017 Reactie van gemeente op uitvoering plan sanering brievenbussen 

08.03.2017 Goedkeuring financiële bijdrage Wmo Adviesraad 2017 

17.03.2017 Uitnodiging DPF vergadering 29 maart Putte 

20.03.2017 Nieuwsbrief 13 Zorg om Zorg Putte 

23.03.2017 Uitnodiging vergadering 18 april DPF Woensdrecht 

23.03.2017 Blijverslening gemeente Woensdrecht  inbreng van Wmo AR 

03.04.2017 Bezoekersaantallen K4 maand maart 2017 



 

 

20.04.2017 Informatiebrief WMO april 

 

Uitgaand 

26.02.2017 Notitie beleidskaders bibliotheekwerk gemeente Woensdrecht aan College 

26.02.2017 Reactie Wmo Adviesraad op nieuwsbrief februari 

05.03.2017 Ideeën aangedragen over besteding extra gelden kinderarmoede 

 

8. Rondvraag 

Mariëtte van der Vliet stelt voor om bij externe bijeenkomsten onze badges te dragen. 

Voor de nieuwe leden zal Anyta nieuwe badges aanmaken. 

Ger de Heer meldt dat de Wmo Nieuwsbrief van april 2017 vandaag pas is ontvangen en 

dat de voorzitter nog zal reageren op de gestelde vragen. 

Marius Bakker  meldt zich samen met Ans Meijer aan voor de inspiratieavond 

duurzaamheid op 25 april 2017 

Jos Ernst vraagt of er cijfers bekend zijn over de afhankelijkheidsrelaties?  

Volgens de wethouder zijn er wel cijfers bekend bij de politie en jeugd professionals over 

huishoudelijk geweld. Dit staat in het veilig thuis verhaal. Cases zijn bekend. 

Anyta Henze  heeft een congres bijgewoond over mobility mentoring. Ze heeft hiervan 

een heel verhelderend rapport en zal dat, via de secretaris, doorsturen naar alle leden. 

 

9. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering 

 

 

 

 
 
Woensdrecht, 23 april  2017 
 
 
Aldus  (on)gewijzigd vastgesteld in de vergadering van de Wmo Adviesraad . 

 
De secretaris,      De voorzitter, 
 
 
 
(C. Kuen-Swolfs)      (C. de Weert) 
 

 


