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Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 21 september 

2017 in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogerheide. 

Aanwezig: zie presentielijst 

1. Opening.  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Prinsjesdag is weer geweest en daarmee 

is er ook weer wat te zeggen over Wmo. De gemeente is een belangrijke speler in het 

koopkrachtplaatje, omdat de Wmo deel uit maakt van de koopkrachtcyclus qua 

voorzieningen. De Wmo Adviesraad Woensdrecht gaat hier dan ook weer op letten in de 

komende periode.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen. De agenda wordt akkoord bevonden.  

 

3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 08.06.2017 

Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen op de notulen. De besluitenlijst/actielijst wordt 

geactualiseerd.  

4. Mededelingen DB: 

- Er is opvolging vanuit de ouderenconferentie: deze is afgelopen voorjaar in mei in De 

Kloek in Huijbergen gehouden. Hier zijn een aantal zaken uit voortgekomen en er is 

nuttige opvolging aan gegeven vanuit de gemeente. Dit bewijst ook de belangrijkheid 

van een dergelijke conferentie. Het kan praktisch zijn maar ook relevant voor de 

ouderengroep. De voorzitter spreekt dank uit aan de gemeente voor de opvolging.  

- De heer Wim Soeters is de nieuwe kartrekker voor de werkgroep 

Burgerparticipatie/Wonen en Zorg. Hij neemt de plaats van mevrouw Anyta Henze in. 

De heer Soeters treedt ook toe tot de vergaderingen van het DB. 

- Er is gevraagd om een advies voor de uitgangspuntennotitie Sociaal Domein 

Brabantse Wal. Hier is een formeel schrijven van gemaakt, dit wordt overhandigd aan 

de wethouder.  

- De voorzitter merkt op dat in juli advies is gegeven met vragen en reacties rond de 

Consultatie aanpakplan beschermd wonen, maar de raad heeft hier nog geen 

antwoord op gehad. Dit is op 5 juli verstuurd. Met betrekking tot de analyse van de 

verslavingsproblematiek is een aantal vragen weggelegd door de raad. De wethouder 

geeft aan dat het door de portefeuillehouders wel is behandeld, maar de officiële 

reactie is blijkbaar nog niet binnen. De reactie is echter expliciet wel benoemd in het 

overleg van de portefeuillehouders.  

- De voorzitter merkt op dat de raad ooit eens navraag heeft gedaan over de 

zogenaamde spoedprocedures. Bij calamiteiten levert de procedure soms weleens 

wat moeilijkheden op in de weg naar een oplossing. We kunnen doorverwijzen naar 

cliëntondersteuners voor directe ondersteuning, maar is de spoedprocedure wel 
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verder uitgewerkt? De wethouder antwoordt: vanuit de raad is dezelfde vraag 

gekomen. Hij heeft aangegeven dat er inderdaad bepaalde casussen niet direct als 

spoed zijn aangemerkt. Bijvoorbeeld: iemand komt uit het ziekenhuis, heeft thuis hulp 

nodig en dit is vanuit het ziekenhuis gemeld. Zelfs als iedere partij zich aan de 

termijnen houdt, dan zit er toch vier tot zes weken tussen. Dat is normaal als het 

geen spoed is. Het verschil zit in de spoedmelding. Als iets als spoed wordt 

aangemeld of niet, dan moet het echt duidelijk zijn. Het ziekenhuis werkt met 

transferverpleegkundigen, die geven al door aan de huisarts en Wmo dat een patiënt 

hulp nodig heeft als hij het ziekenhuis komt. Vanuit België (Klina Brasschaat 

bijvoorbeeld) is er nog geen goede opvolging. Er was een casus uit Ossendrecht, 

waarbij men werd aangesproken door de cliënt omdat het veel te lang had geduurd. 

Er had een spoedaanvraag onder moeten zitten. Hoe is het uiteindelijk opgelost? 

Zoon en schoondochter hebben het opgepakt. Er moet dus wel duidelijkheid zijn over 

spoed, het heeft nu alleen tot zelfwerkzaamheid van kinderen geleid. Hoe lang is de 

termijn bij spoed? Twee dagen. De voorzitter stelt voor deze informatie wellicht in de 

Woensdrechtse Bode te laten plaatsen, om mensen vooraf al te informeren. De 

cliëntondersteuner inzetten kan ook al veel hulp geven bij de bepaling voor spoed of 

geen spoed. Vanuit de Wmo Adviesraad dus twee tips die door de wethouder worden 

meegenomen.  

 

Mevrouw Kuehn vraagt of een en ander niet bij de transferverpleegkundige ligt qua 

bepaling. Nee, dat is niet het geval. De beslissing ligt bij de gemeente doordat het 

een Wmo-aangelegenheid is. 

- Voorgesteld wordt de vergadering van 19-10 te verschuiven naar 26-10 om 16 uur in 

de middag. De raadszaal is dan bezet, eventueel kan het op kamer Ossendrecht. 

Een aantal mensen geeft aan niet om 16.00 uur te kunnen. Dit wordt nader 

geïnventariseerd. .  

- Het DB is de cursusdag aan het voorbereiden, deze is op 6 november. We willen als 

Wmo Adviesraad de voortgang in het Wmo-plan behouden. We gaan werken met 

twee hoofditems: zoals hoe komt beleid tot stand? Daar loopt de raad weleens 

tegenaan. Met steun van ambtelijk ondersteuner mevrouw Tummers wordt hier aan 

gewerkt. Het tweede punt is het maken van statements om die bijvoorbeeld 

vervolgens als pamflet aan te bieden voor de partijen in het kader van de 

verkiezingen. Wat denken de partijen en waar moeten ze aan denken volgens de 

Wmo Adviesraad?  

- De KBO-kring Woensdrecht is op 14 november van plan een politiek debat te 

organiseren. De Wmo Adviesraad is dan ook uitgenodigd.  

 

De heer de Heer merkt op naar aanleiding van de consultatie op het plan van aanpak 

dat er op 11 september een mail is gekomen van de heer van de Ven, dat een en 

ander is meegenomen in het dossier. Er is dus wel een reactie geweest. Dit wordt 

genoteerd.  

 

 

5. Mededelingen wethouder L. van der Beek  en beleidsmedewerker 

- In Putte is het integraal kindcentrum geopend met de peuterspeelzaal, de 

kinderopvang en de school in één gebouw. Er zijn afspraken gemaakt voor een 



 

 

doorlopende leerlijn. We kunnen zo dezelfde faciliteiten bieden als in België. De 

wethouder is blij dat de partijen elkaar hebben gevonden.  

- 11-10 wordt de ondertekening inkoop nieuwe Wmo geregeld. Dit geldt voor 

huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Relationeel aanbesteden is daarbij de 

keuze. De cliënt heeft keuzevrijheid, iedereen mag zich als partij aanmelden als aan 

criteria wordt voldaan. Aanbieders moeten een CAO-loon aan medewerkers kunnen 

bieden door de handhaving van tarieven. Dit is geborgd in de nieuwe aanbesteding. 

De aanvullende cheques voor zorguren extra zijn al structureel opgenomen, voor 

hulp buiten de Wmo-indicatie om. Ook mantelzorgers kunnen hier gebruik van 

maken.  

- Er worden nieuwe afspraken rond jeugdgezondheidszorg gemaakt. De wethouder 

hoopt er uit te komen met TWB, die dat al jaren uitvoert naar tevredenheid in de 

gemeente. 

Verder is het best druk, maar zijn er ook vooral veel lopende zaken 

Zo was er de Goed gesprek dag in Bergen op Zoom georganiseerd. Er waren deze 

dag gesprekken tussen werkzoekenden en werkgevers. Er lijkt steeds meer 

draagvlak onder werkgevers te zijn om vanuit een doelgroep register mensen aan te 

nemen. Lijkt het er op dat er meer mensen met een handicap een baan krijgen? Nee, 

dat zie je nog niet in cijfers terug, maar er is duidelijk wel meer bereidheid onder 

werkgevers.  

Mevrouw Kuehn: worden mensen bemiddeld naar werkervaringsplek als 

tegenprestatie voor overstap naar betaald werk? Ja, de verordening laat dit ook toe. 

Willen mensen dit met behoud van uitkering doen? Ja, het is allemaal heel positief. 

Het woord tegenprestatie staat de wethouder wel tegen maar leren werken of 

doorleren naar werk is wel prima.  

- Er is een nieuwe ondertekening van het armoedepact geweest met dit keer de 

woningstichtingen en Evides. Het is echt een enorm succes, met weer een paar 

partijen aangemeld. Er is nog een nieuwe ondertekening, maar de gemeente wil in 

januari/februari een afsluiting brengen met een terugblik over de afgelopen drie jaar. 

Iedereen wordt daarbij uitgenodigd. Het pact was opgezet voor 2 tot 3 keer, maar nu 

al 2,5 jaar verder met om de drie maanden steeds weer nieuwe partijen.  

Zie je effecten terug? Gaat het leven als gemeente? Zie je iets terug in de praktijk? 

Ja, dat is het geval volgens de wethouder. Er is meer besteding in middelen, meer 

aanmeldingen in jeugdsportfondsen en stichting leergeld. Schuldbemiddeling: als je 

met iets gaat rammelen, dan komt er ook iets uit. Je moet geld en hulp ook kunnen 

bieden. Woninguitzettingen zijn bijna niet meer aan de orde. Er ontstaan aan alle 

kanten effecten. De wethouder denkt dat het werkt en je ziet dat het leeft. Ook andere 

gemeenten en organisaties zien het en kijken naar Woensdrecht hiervoor. Wellicht 

handig om het periodiek onder de aandacht te houden na de afsluiting in 

januari/februari. Het blijft belangrijk, volgens de voorzitter. Wethouder sluit daarbij 

aan. Armoedepact om de drie maanden is groot succes, maar je moet er ook een 

keer een punt achter zetten. Streven is om dit voor maart en de verkiezingen af te 

ronden. Er komt een follow-up, maar dat is dan voor een nieuw college.  



 

 

Mevrouw Meijer vraagt hoe het precies werkt met het jeugdsportfonds? De 

buurtsportcoaches nemen aanvragen in behandeling. Zij coördineren de aanvraag. 

Mevrouw Meijer merkt op dat het niet altijd goed gaat met de opvolging van 

aanvragen uit dit sportfonds, voorbeeld bij de judo. Mensen maken gebruik van de 

regeling en haken vervolgens zonder opgaaf van redenen af.  

6. Terugkoppeling werkgroepen: 

A.  Burgerparticipatie/Wonen en Zorg 

De werkgroep is op 30 augustus bijeen geweest en hier is ook een verslag van gemaakt. 

Het Dorpsplatform Woensdrecht is bijgewoond door leden van de Wmo Adviesraad. De 

ervaring is dat mensen niet goed lijken te weten hoe de Wmo-procedure werkt. De 

welbekende map zou worden bijgewerkt in de MFC’s, maar dit is tot op heden nog niet 

gedaan. Veel mensen weten de weg niet, dan zou die map een oplossing kunnen zijn. 

Map biedt meer dan alleen een belletje naar de gemeente, zodat mensen direct naar het 

juiste adres kunnen. Volgens de heer van Dorst loopt dit al een hele tijd. De BWI heeft dit 

toen opgepakt. Er lag een map en deze zou een update krijgen, maar nu is de map dus 

blijkbaar helemaal weg of de update is nog niet afgerond. Volgens de heer Ernst leeft het 

behoorlijk binnen de gemeenschap. Wellicht is het een idee om de voorzitter van 

Dorpsplatform Woensdrecht te vragen wat hun idee is voor zo’n map? Tevens kan 

worden gekeken of het ook bij andere Dorpsplatforms leeft? De heer Soeters heeft 

verder gelezen over Bergen op Zoom en Roosendaal en de toekomst van ouderen, er 

wordt een enquête gehouden over de toekomst door Vereniging BAS, kan Woensdrecht 

hier niet op meedrijven? Nee, dat kan niet. Het wordt mede gefinancierd door BAS 

Bergen op Zoom. Het kan wel aandacht krijgen als het relevant is voor Woensdrecht. 

Mevrouw Kuehn maakt een nuance hierin. Het onderzoek is geïnitieerd door de 

Universiteit van België. De universiteit heeft een aantal steden uitgezocht voor de 

enquête. BAS biedt alleen de vrijwilligers aan en is dus geen initiatiefnemer. 

B. Transities Sociaal Domein/Jeugdzorg 

De werkgroep is op 11 september bijeen geweest, met op 14 september het verslag. Er 

is gesproken over een advies met betrekking tot de uitgangspuntennotitie Beleidsplan 

Sociaal Domein Brabantse Wal. Het advies is opgesteld. De vraag was of het nog mee 

kon in verband met de korte termijn. De wethouder geeft aan dat het nog mee kan, hij 

gaat daar persoonlijk voor zorgen. Tevens is er contact gelegd met iemand bij de GGD 

over een gesprek over het toezicht op de uitvoering van de Wmo in de gemeente 

Woensdrecht. Ook is er een afspraak gemaakt met MEE met betrekking tot 

cliëntenondersteuning. Mevrouw Meijer en de heer Ernst gaan bij de daklozen langs.  

 

De evaluatie voor de werkgroep wordt verzameld. Wethouder van Agtmaal heeft verder 

een toezegging gedaan rond de donkere bushalte van Titurel op de Putseweg. De 

oplossing zou komen in de vorm van een lantaarnpaal, maar deze is er nog steeds niet. 

Er is een mail gestuurd hoe ver het staat, want het wordt weer donker.  

 

Vanuit de werkgroep valt er verder niets bijzonders te melden.  

 

7. Ingekomen stukken, uitgaande post en mededelingen 

Inkomend. 

20.06.2017 Consultatieronde Plan van Aanpak 2020 



 

 

03.07.2017 Bezoekersaantallen K4 maand juni 

05.07.2017 Verslagen bijeenkomst Zorg- en Veiligheidshuis LVB 

06.07.2017 Verslag Wmo Adviesraad gemeente Steenbergen d.d. 15 mei 

17.07.2017 Nieuwsbrief nr 15 van Zorg om Zorg Putte 

07.08.2017 Nieuw initiatief Jeugd deducatiefonds (C. Korstanje) 

17.08.2017 Bezoekersaantallen K4 maand juli 

17.08.2017 Verzoek om input op uitgangspuntennotitie beleidsplan Sociaal Domein 

Brabantse Wal. 

01.09.2017 Bezoekersaantallen K4 augustus 

07.09.2017 Advies gevraagd op concept aangepaste Verordening Voorzieningen 

Maatschappelijk Ondersteuning 

12.09.2017 Advies gevraagd op concept Regionaal plan van aanpak 2020 beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang West Brabant. 

19.09.2017 Uitnodiging voor de vrijwilligers bedankdag op 21 november 

20.09.2017 Informatiebrief WMO. 

Uitgaande stukken  

02.07.2017 Reactie van Wmo adviesraad op consultatieronde Plan van Aanpak 2020 

21.09.2017 Advies van Wmo Adviesraad op de uitgangspuntennotities Beleidsplan 

Sociaal Domein Brabantse Wal 

De heer de Heer heeft een vraag over het concept van de aangepaste verordening 

voorzieningen. Wanneer wil de gemeente het advies terug? Dit zal in het DB worden 

behandeld. Er is nog genoeg tijd over wordt gezegd. De volle termijn van zes weken 

wordt gehanteerd volgens mevrouw Tummers.  

Verder is de informatiebrief Wmo vandaag binnen gekomen. Op de cursusdag zal 

worden gekeken waar de Wmo Adviesraad staat binnen het geheel. Mevrouw Tummers 

geeft aan dat de nieuwsbrief al eerder verstuurd had moeten worden, maar er is 

vanwege interne verhuizingen wat misgelopen. Mevrouw Meijer merkt hierin nog een 

typfoutje op bij de vrijwilligers, namelijk 24.  

8. Rondvraag 

Mevrouw van der Vliet deelt mede dat er een bezoek is gebracht aan de ISD. Er wordt 

een inventarisatie gemaakt door een bureau hoe de ISD zich kan verbeteren. Er zijn 

bijvoorbeeld meer mensen bijgekomen. Er waren 65 FTE’s en nu al 95. Dit is geen vraag, 

maar een mededeling.  

De voorzitter merkt op dat de actiekaarten uitgevoerd worden door de BWI. Is dit een 

voorloper van taken voor de BWI? De actiekaarten worden niet uitgevoerd door de BWI, 

maar zorgt voor de administratie. Er zijn actiekaarten voor jeugd, statushouders en nog 

meer zaken. Er zijn initiatieven door diverse partijen, waar incidenteel geld voor over is 

vanuit de gemeente. Nieuwe initiatieven worden tijdelijk gesteund. Dit is jaren door de 

gemeente uitgevoerd, maar er zit veel administratie aan. Komend jaar wordt de taak 

overgeheveld naar de BWI, de besluitvorming blijft bij het college De actiekaarten 

ondersteunen het beleid. BWI neemt de aanvragen straks in behandeling en controleert 

deze, adviseert dit aan het college, waarna de beslissingsbevoegdheid dus bij het college 

ligt.  

 

Er zijn geen verdere vragen.  



 

 

9. Sluiting 

De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten.  

 

 

 

Ossendrecht, 12.10.2017 

 

 

namens de voorzitter:  De heer  C. de Weert  

 

 

secretaris:    C. Kuen – Swolfs 

  


