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Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 24 januari 2019  
in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogerheide . 

Aanwezig: zie presentielijst 
 
1. Opening.  

De voorzitter heet iedereen welkom. Er is een speciaal dankwoord aan meneer de Weert 

als oud-voorzitter voor zijn vele jaren van voorzitterschap en aan mevrouw Kuen als 

secretaris. Op een later tijdstip komt er een passend afscheid, per 1 april verlaten 

meneer de Weert en mevrouw Kuen de Wmo Adviesraad. Tot die tijd blijven ze aan ter 

ondersteuning van het nieuwe Dagelijks Bestuur. Ook een hartelijk welkom voor de 

nieuwe leden, de voorzitter zegt te hopen op een mooie inbreng voor de Wmo 

Adviesraad. Ook binnen de ambtenaren is er een wisseling en hopen we op een goede 

samenwerking.  

 

2. Vaststellen van de agenda: geen aanvullingen. 

 

3. Kennismakingsronde met nieuwe leden en bestuur 

De nieuwe en oude (bestuurs-)leden stellen zich voor en geven hun motivatie voor keuze 

tot kandidaatstelling en tenslotte hun zitting in de Wmo Adviesraad.  

 

4. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 06.12.2018 

Er zijn geen wijzigingen. De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd. Er wordt gecheckt wat 

de stand van zaken is met betrekking tot het advies rond cliëntondersteuning. Deze actie 

staat nog open. De heer van Meer neemt dit mee binnen de beleidsafdeling.  

 

5. Mededelingen DB 

Er zijn op dit moment vanuit het DB niet veel mededelingen.  

* De website wordt momenteel bekeken of deze geoptimaliseerd kan worden met een 

portal eraan, waar iedereen kan kijken naar bijvoorbeeld notulen. De website blijft dan 

aan de voorkant hetzelfde, maar aan de achterkant kan er wellicht iets gedaan worden 

voor de leden. Dit wordt in het DB nader bekeken en het DB komt hier op terug.  

De heer de Heer vraagt zich af of al besproken is wat de rol van het DB zou kunnen zijn 

qua aansturing en begeleiding in de werkgroepen. Is hier al een standpunt over? Nee, 

dat is er nog niet. De samenstelling is wel al voorgesteld, maar dat is nog de oude 

opstelling. Er komt nog een besloten vergadering in de Wmo Adviesraad, waarin dit 

onderwerp besproken zal worden voor de toekomst.  

 

6. Mededelingen wethouder L. van der Beek  en beleidsmedewerker 

* De Wmo Adviesraad heeft de nieuwsbrief als het goed is ontvangen. In dat geval is de 

Wmo Adviesraad bijgepraat over de actualiteiten.  

http://www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl/


 

 

* De discussie rondom het nieuwe Bravis Ziekenhuis. De gemeente is geen directe partij 

hierin, maar we zijn wel als gemeenten in het overleg betrokken zoals Reimerswaal, 

Tholen, Steenbergen en Bergen op Zoom en Roosendaal. De wethouder heeft wel een 

belang om de zorg op bereikbare afstand te houden. Zoals het er nu naar uitziet, bij een 

vestiging in Roosendaal en 45 minuten aanrijdtijd als maximum bij noodgevallen, kan er 

een blinde vlek in Putte ontstaan en in Tholen. Er zijn meerdere bids uitgebracht voor 

locaties voor ziekenhuisvestiging. Het is aan Bravis zelf om een keuze te maken. 

Gezamenlijk een locatie kiezen is niet gelukt. Er zijn nu een viertal bids voor locaties. Er 

is binnenkort een gesprek met Bravis waarbij de wethouder geïnformeerd wordt. De 

voorzitter vraagt zich af of de Cliëntenraad van Bravis zich heeft uitgesproken over een 

locatie? Dit is niet bekend bij de wethouder, omdat Bravis niet direct informeert. De 

informatiebron voor wethouder van der Beek is de Bergse wethouder van der Velden. 

Het openbaar vervoer is een issue, het is nu al een crime om naar Bravis te komen met 

openbaar vervoer. Daar wordt ook op gelet.  

Volgens de heer Sanders is goede en voldoende parkeergelegenheid bij beide huidige 

ziekenhuizen een crime. De heer Sanders wil dat in ieder geval meegeven voor het 

nieuwe ziekenhuis. Dit wordt ook meegenomen volgens de wethouder in het 

keuzeproces voor een locatie. De heer de Weert merkt op dat het wellicht handig is als 

de Wmo Adviesraad een brief schrijft naar Bravis om er op te wijzen dat blinde vlekken 

niet wenselijk zijn. Dit zal meegenomen worden in het DB meldt de voorzitter.  

* Mevrouw van der Vliet is er twee jaar mee bezig geweest, maar eindelijk is het zover: 

Woensdrecht doet mee met Hoge Nood met de stickers voor openbare toiletten. De 

stickers toiletten waar iemand met hoge nood een behoefte kan doen. Alle 

multifunctionele centra doen mee en ook het gemeentehuis. Ondernemers worden nog 

benaderd om mee te doen. Er is ook een app waarmee mensen kunnen zien waar ze 

terecht kunnen. Het lidmaatschap voor Hoge Nood is gratis, maar volgens mevrouw van 

der Vliet is er ook een speciaal pasje verkrijgbaar tegen een bepaalde bijdrage. De 

openingstijden van het gemeentehuis in de app worden overigens nog aangepast. Deze 

lopen niet synchroon met die van het MFC.  

* Er is nieuws over de vrijstellingen bij arbeid en bijstand. De uitkering wordt voortaan niet 

direct stopgezet. Mensen kunnen nu een langere periode hun uitkering behouden met 

enkele uren werk. Het is wel per individu afhankelijk en dus maatwerk. De beleidsregels 

zijn hiervoor aangepast. De heer van Dorst vraagt hoe lang de regels gelden. Dit geldt 

voor maximaal een half jaar in de bijstandsfase en met een maximum aantal werkuren. 

De heer de Heer meldt het fijn te vinden dat de regeling nu is doorgevoerd. Hij heeft bij 

de ISD gevraagd waarom het nu pas is ingegaan. Dat kwam door geldtekorten in eerste 

instantie, maar het geldt nu dus voor alle gemeenten binnen de ISD.  

* Als gemeente is gevraagd een gezamenlijk afscheid te plannen van de 

afscheidnemende leden van de Wmo Adviesraad per 1 april aanstaande. Op 1 april is er 

dan ook een gezamenlijk etentje bij de Boulevard in Ossendrecht. Ook mevrouw Meijer 

zal hierbij aanwezig zijn, aldus mevrouw Valk.  

* De heer de Weert vraagt hoe het zit met de aftopping op hogere inkomens en de 

effecten hiervan in Woensdrecht? Dit is volgens de wethouder niet exact aan te geven. 

De gemeente volgt de eigen tarieven van aanbieders, maar cao’s zijn flink opgeschroefd. 

Daarin is er een stijging en een verlaging van de eigen bijdrage. De exacte aantallen zijn 

nog niet bekend, maar er is een begroting van 150.000 euro. De gemeente gaat niet 

beknibbelen op de salarissen bij de thuiszorgorganisaties. Misschien worden gemeenten 

nog wel gecompenseerd vanuit het land. Het is gewoon afwachten. Het ergert de 



 

 

wethouder wel dat zaken gecentraliseerd worden terwijl er gedecentraliseerd werd. We 

vonden een drempel nooit erg, maar de gemeenten krijgen nu wel weer meer 

verantwoordelijkheden terwijl dat anders was. 

* De extra huishoudelijke hulp HHT-regeling is ooit in het leven geroepen ter garantie van 

thuishulpfuncties. Extra uren konden ingekocht worden. Dit was teruggebracht naar 5 

euro voor een extra uur. En wordt ook veel door mantelzorgers gebruikt. Er mag per 

huishouden maar 1 persoon gebruik van maken. Steenbergen en Bergen op Zoom 

hebben de regeling inmiddels om financiële reden afgeschaft. In Woensdrecht is het een 

succes, daarom is het nog niet afgeschaft hier. Door hogere cao-lonen wordt nu de 

bijdrage wel verhoogd naar 7,50 euro. Er wordt ook scherper gemonitord. Wat doet de 

regeling en wat kost het nu in totaal? De werkgelegenheidsreden is er niet meer, er is 

juist een schreeuwend tekort aan mensen in de thuiszorg. We hopen dat er nog 

veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Garanties over de levensbestendigheid van de 

regeling worden echter ook in Woensdrecht niet gegeven. Daarom wordt er gemonitord.  

 

7. Terugkoppeling werkgroepen: 

A.  Burgerparticipatie/Wonen en Zorg: De heer Soeters meldt dat er in zijn werkgroep 

geen bijzonderheden zijn. 

B.  Sociaal Domein/Jeugdzorg: De heer de Heer meldt ook geen bijzonderheden. Wel 

kan hij wat zeggen over een gesprek met de raadsvoorzitter van de gemeentelijke 

Werkgroep Sociaal Domein. De werkgroepen gaan bij elkaar op bezoek, omdat we over 

dezelfde onderwerpen praten. Voor 12 maart is al gevraagd om een bijeenkomst bij te 

wonen met 1-3 mensen van de Wmo Adviesraad. Wellicht komen de leden ook hier 

langs. De wethouder benadrukt wel dat de rol van de raadswerkgroep anders is dan die 

van de Wmo Adviesraad. Dat is ook helder binnen de Wmo Adviesraad.  

 

De heer de Heer vraagt hoe het verder zit met de stuurgroep en projectgroepen voor de 

Integrale Toegang? Volgens de heer van Dorst is er een vergadering geweest met de 

stuurgroep. De werkgroep is verdeeld in drie groepen. Ad zit in werkgroep 1 voor het 

voortraject. Als een cliënt een behoefte heeft, hoe kan hij dat dan het beste aanvragen? 

Hoe kunnen er zaken kortgesloten worden en dat het van daar uit verder gecoördineerd 

wordt. Op 7 februari komen de leden weer bij elkaar. Een en ander wordt nu uitgewerkt 

en 7 februari gaat de werkgroep daar mee verder. De heer van Dorst was wel wat 

verbaasd dat het opgedeeld werd in drie groepen, maar eigenlijk ook wel logisch binnen 

het vervolgtraject. De Wmo Adviesraad wacht de ontwikkelingen graag af.  

 

8. Jaarverslag  2018 en actielijst 

Het jaarverslag laten we vaststellen door de leden. Het is nog opgesteld door het oude 

DB. Iedereen heeft het gehad en kunnen lezen. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Dan 

wordt het vastgesteld en naar het College doorgestuurd. Het financieel jaarverslag wordt 

nog gemaakt, maar dan is er nog een kascommissie nodig. Het voorstel was vorige keer 

om de heren Soeters en De Heer als kartrekkers van de werkgroepen aan te stellen als 

kascommissie. Dit voorstel wordt aangenomen. 

 

9. Ingekomen stukken, uitgaande post en mededelingen 

Inkomend. 

06.12.2018 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie namens gemeentebestuur  

11.12.2018 Nieuwsbrief To-Taalhuis 



 

 

12.12.2018 Toestemming plaatsing 2 Lichtmasten bij Titurel Putseweg 

13.12.2018 Benoeming door College van 4 nieuwe leden Wmo Adviesraad en verlening 

compensatie tot einde formele zittingsperiode van I. Kuehn. 

17.12.2018 Nieuwsflits Sociaal Domein editie december 2018  

03.01.2019 Uitvoeringsplan preventie en alcohol Brabantse Wal 

 

Uitgaande stukken 

 

De heer van Dorst vraagt of de plaatsing van lichtmasten bij Titurel nu definitief is? Dit 

lijkt wel het geval te zijn. Wethouder van Agtmaal heeft schriftelijk laten weten dat er 

toestemming is vanuit de provincie en het lijkt er op dat er nu werk in uitvoering is. Er 

wordt nog een korte uitleg gegeven over deze ontwikkeling aan de nieuwe leden: 

bewoners van Titurel staan nu soms in het donker bij de bushalte en daardoor rijden 

bussen door, omdat de mensen niet gezien worden. Verlichting zorgt er voor dat de 

mensen gezien worden door de chauffeur, maar het is ook in het kader van de veiligheid 

en een veiligheidsgevoel dat verlichting wenselijk is. De wens voor verlichting kwam naar 

voren na een bezoek van de Wmo Adviesraad aan Titurel.  

 

10. Rondvraag 

De heer de Weert wil nog opmerken dat er een uitnodiging van de BWI is gekomen voor 

een bijeenkomst voor vrijwilligers. Bij deze bijeenkomst wordt gekeken naar wat 

knelpunten zijn en de ervaringen van vrijwilligers. De heer de Weert vindt het fijn dat er 

aandacht voor is.  

De heer van Dorst vraagt zich af of er al vorderingen worden gemaakt om nieuwe 

cliëntondersteuners te werven? Dit is geen taak van de gemeente volgens de wethouder, 

dus die weet de stand van zaken niet. Er zijn wel motiverende artikelen geplaatst.  

De heer de Weert laat weten dat hij samen met de cliëntondersteuners en de 

beleidsmedewerker om de tafel is gegaan, maar dan in zijn rol als lid van de KBO-Kring 

Woensdrecht. Het voorstel ligt terug bij het College over de verantwoordelijkheid. 

Cliëntondersteuners kunnen ondergebracht worden bij KBO-Kring Woensdrecht met 

budget, zodat eventueel het korps uitgebreid kan worden. Kring Brabant gaat in ieder 

geval door.  

Mevrouw Kuen meldt momenteel veel gebeld te worden door mensen met vragen voor 

huishoudelijke hulp. Kan het telefoonnummer van het Wmo Loket duidelijk vermeld 

worden? Hier wordt naar gekeken in de communicatiekanalen. 

Mevrouw Tummers meldt dat het jaaroverzicht 2018 tegelijk met het financiële plaatje 

over 2019 in het College behandeld zal worden.  

De heer de Weert vraagt zich nog af of de perikelen rond Juzt ook nog effect voor 

Woesndrecht hebben? Dit is volgens de wethouder nog niet echt te overzien voor 

Woensdrecht. Er is bestuurlijk overleg geweest met de negen portefeuillehouders. De 

bestuurders gaan een brief sturen naar Juzt om het non-actief zetten van Jos van Nunen 

te betreuren. Met Jos van Nuenen hadden de bestuurders iemand die met de gemeenten 

in lijn dacht. Namens de negen gemeenten komt er een gesprek met de Raad van 

Toezicht met Juzt. De wethouders Jacobs en van der Beek zullen dit gesprek voeren. 

Wanneer en hoe is nog niet bekend. Juzt is wel belangrijk, qua omzet een ton. De 

dienstverlening van Juzt was niet vervangbaar tot voor kort, maar de gemeenten kunnen 

tegenwoordig voor 90% al bij andere aanbieders terecht. De gemeenten hopen echter 

dat er een fatsoenlijke samenwerking mogelijk blijft. 



 

 

 

 

 

Hoogerheide, 24.01.2019 

namens de voorzitter:  De heer J.A.B Ernst  

secretaris:    S. Valk 


