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Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 24 mei 2018 
in de vergaderkamer A+B Huijbergen op het gemeentehuis te Hoogerheide. 

Aanwezig: zie presentielijst 

 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom voor de delegatie van de 

BWI. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Geen toevoegingen 

 

3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 26.04.2018 

Actualiseren besluitenlijst/actielijst 

De notulen worden goedgekeurd. 

Er zijn geen toevoegingen op de actielijst.  

 

4. Mededelingen DB 

- De voorzitter heeft bij de BWI een gesprek gehad over de doorontwikkeling van het 

WMO loket. De Wmo Adviesraad en andere betrokken partijen worden gevraagd om 

vanaf de beginfase mee te denken. De stukken hierover worden nog doorgestuurd. 

- De voorzitter is naar de bijeenkomst geweest van de KBO over de Brabantse Wal. 

Mevr. Conny Helder, directrice van Tante Louise gaf daar een presentatie over de 

komende wijzigingen en missie binnen de organisatie van Tante Louise. Dit is een gevolg 

van het WMO beleid Sociaal Domein. Ouderen moeten langer thuis kunnen blijven 

wonen, de kwaliteit en het hoge niveau moet geborgd blijven. De omgeving binnen de 

ZWH wordt gevraagd om mee te denken. Tante Louise draait op 95% Verpleging ZZP4 

en hoger en 5% verzorging. 

- Er wordt een interactieve themaochtend voorbereid, door de Wmo Adviesraad van 

Woensdrecht en Steenbergen samen op 12 november over verbetering van het 

Ouderenbeleid. 

- Voor de wijkzusters worden vanuit het rijk meer financiële middelen in de toekomst 

vrijgemaakt. 

 

5. Mededelingen wethouder L. van der Beek  en beleidsmedewerker 

- Toevoeging op wijkzuster: De Gemeente maakt de procesafspraken. Deze worden 

gefinancierd door de Zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars doen de aanstellingen. 

- De benoeming van het nieuwe College staat gepland op 31 mei. 

- Op 6 juni is er een Sport Callenge bij O.L.V. ter Duin vanaf 18.30u. 

Diverse loopafstanden met begeleiding, dus voor elk wat wils.  Kosten € 2,50. Dit komt 

ten goede van het Armoedebeleid. 

http://www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl/


 

 

- Uniek Sporten Brabant wordt door de Provincie Brabant gestimuleerd. De aftrap vindt 

op 27 mei plaats. Alle instellingen zoals o.a. WVS, Titurel etc. kunnen zich aanmelden. 

Men wil 50.000 mensen met een beperking in beweging krijgen voor 2020. 

- Er is een Collegebesluit om de Pilot te steunen voor het integreren van een Bieb in de 

school van Ossendrecht. In BoZ en Steenbergen zijn er al een 7-tal scholen die een Bieb 

in de school hebben. 

Jos Ernst: Was bij de opening van het To-taalhuis. In hoeverre is dat geïntegreerd in de 

scholen? 

De Bieb is een van de belangrijke samenwerkingsorganisaties van het To-taalhuis. Er 

zijn taalgroepen om te oefenen. Men moet inspelen op alle aspecten. De wethouder gaf 

nog een praktijkvoorbeeld. Kind probleem is ouder probleem. 

- De wethouder gaat na de vakantie afspraken maken over het traject Jeugdzorg met alle 

huisartsen. De huisarts blijft uiteraard de vrijheid voor doorverwijzing houden. De 

wethouder wil de banden verstevigen en samen met de artsen kijken wat er nog meer 

voor mogelijkheden zijn zonder meteen een zware doorverwijzing te regelen. Volgens 

S. Valk zou het ontwikkelen van een conceptplan de intentie moeten zijn. 

 

6. Presentatie M. Inja en delegatie over hun werkzaamheden in hoofdlijnen BWI 
Mark Inja, directeur van de BWI, is samen met zijn medewerkers aanwezig.  
Alle medewerkers geven een korte presentatie over hun werkzaamheden en er kunnen 
vragen gesteld worden. 
De medewerkers van het jeugd- en jongerenwerk waren verhinderd. Zij zetten zich in 
voor kinderen 10 – 14 jaar en jongeren van 14 - 18 jaar die vragen en/of problemen 
hebben rondom school, werk, gezin en familie, vrije tijd etc. (Voorbeelden: drugsgebruik, 
voorlichting en preventie, schooltoernooien, sport voor mensen met een beperking). Ze 
kijken samen met de kinderen en jongeren waar die behoefte aan hebben. Ouders, 
vrijwilligers en jongeren kunnen ze ondersteunen bij (hulp)vragen en het organiseren en 
coördineren van activiteiten op het gebied van welzijn, zorg, cultuur en sport. Ze willen al 
op jonge leeftijd kennismaken met alle jongeren binnen de gemeente Woensdrecht. Dit 
doen ze door actief aanwezig te zijn in de leefwereld van jongeren. 
Lenny Winkel: 
CuKidS: Staat voor Cultuur en Kunst in de School en is het kunstmenu voor alle 
leerlingen van de basisscholen.: theater, muziek, dans, beeldend, literatuur, foto-, video- 
en filmkunst, cultuurhistorie, erfgoed en kunstbeschouwing. 
Ouderenadviseur: Bevordert het zelfstandig functioneren van de oudere en streeft naar 
de vergroting van de zelfredzaamheid door samen met de oudere het probleem in kaart 
te brengen en te zoeken naar een mogelijke oplossing. Genoemd werd o.a. valpreventie. 
Zij verwijst indien nodig naar de juiste instantie of bemiddelt hierin. Geeft informatie, 
advies en biedt ondersteuning bij vragen rondom welzijn, wonen en zorg. Verzorgt 
de aanvraag van persoonsalarmering en maaltijdservice. 
Mantelzorg aanspreekpunt: 1 op de 6 Kinderen groeit op in een mantelzorgsituatie. 
Mantelzorg is een niet professionele zorg die geboden wordt aan een persoon in de 
omgeving gedurende een langere periode. Zij richt zich op alle mantelzorgers jong en 
oud. 
Dementievriendelijke gemeente: Het verdiepen in de praktijkproblemen en hoe gaan we 
daar mee om. Hoe kunnen we daar de middenstand, verenigingen in betrekken. Het is 
een complexe problematiek. Ouderencontact door huisbezoeken. Binnen onze gemeente 
zijn de cliënt-ondersteuner en de professionele cliëntondersteuner een belangrijke 
schakel. 
Monique Zwagemaker: 
To-Taalhuis: Het To-Taalhuis is een punt waar taal en andere vormen van bijscholing 
samenkomen. Om mensen te helpen met beter leren lezen, schrijven, praten, rekenen en 



 

 

omgaan met de computer. Het To-Taalhuis is een ontmoetingsplek om gezamenlijk taal 
te oefenen, om te leren van elkaar en je verder te ontwikkelen.  Het is een plek om te 
verkennen hoe ze iemand tot verdere ontplooiing kunnen begeleiden. Er is een intake bij 
het Kellebeek College om de persoon in de juiste groep te plaatsen. De financiële 
drempel is laag door de samenwerking met partners. Bij de ISD is het ook mogelijk om 
een taaltest te regelen en dan een financiële tegemoetkoming te krijgen. 
Dimphie v.d. Vliet : 
Voorzieningenteam: Het voorzieningenteam kan alle inwoners  helpen bij het aanvragen 
en invullen van de formulieren voor huurtoeslag, zorgtoeslag, kind gebonden budget, 
kinderopvangtoeslag, studiefinanciering, bijzondere bijstand etc. etc. Het is een gratis 
dienstverlening. Eisen voor de vrijwilligers zijn: goed met cijfers zijn, MBO+ opleiding, 
kennis van wet- en regelgeving, computerkennis. Mariëtte v Vliet heeft vanmorgen de 
vergadering bijgewoond van de ISD. Daar werd door Dhr. Ferdinand van Mierlo van ISD 
geconstateerd dat er steeds meer klanten komen met een psychische beperking. Dat 
vraagt  een specifieke  benadering. ISD medewerkers worden hier voor bijgeschoold. 
Krijgen de vrijwilligers daar ook meer mee te maken en worden zij bijgeschoold of 
beschermd. Bij ISD zit een wetgeving achter. Belangrijk is de vertrouwensband, die door 
de manier van de vraagstelling wordt opgebouwd, het signaleren en doorverwijzen.  
Ger de Heer: Budget beheer is dat adviserend/verwijzend? 
De cliënten blijven zelf verantwoordelijk. Bij de ISD schuldhulpverlening vinden er zo’n 
600 gesprekken op jaarbasis plaats. Het klantencontact loopt goed. De telefoontjes gaan 
meteen door naar de klantmanager.  
Steunpunt statushouders: Helpt de statushouders gedurende 2 jaar te integreren en op 
de rit te houden o.a. door mee te laten doen in het verenigingsleven. 
Nick Jansen: 
Is de nieuwe vrijwilligerscoördinator per 1 juni. Hij denkt graag mee met (potentiële) 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Geeft  informatie, advies en ondersteuning, 
vacaturebemiddeling, inzetten/begeleiding van vrijwilligers op basis van vraagstelling, na 
een brede intake organiseren van vraaggerichte cursussen voor en door vrijwilligers, 
verenigingen en stichtingen. 
Christ de Weert geeft aan dat het aanbod van vrijwilligers terugloopt, we moeten langer 
doorwerken, gaan later met pensioen en de AOW schuift op. We zullen op zoek moeten 
naar jongere vrijwilligers en de statushouders erbij betrekken. Er zal meer moeite gedaan 
moeten worden om te werven. Meer PR en fondsenwerving. 
Ook is een bewijs van goed gedrag nodig. Per 1 juli a.s. wordt dat opgenomen in de 
wetgeving. 
 

7. Terugkoppeling werkgroepen 
A. Burgerparticipatie Wonen en Zorg 
Imilde en Marie-Louise zijn in overleg geweest met M. Inja en diverse medewerkers van 
de BWI. Men wil structureel klanttevredenheidsonderzoek gaan uitvoeren. Vanuit de 
werkgroep gaan Marie Louise en Imilde participeren in de projecten welke door de BWI 
onderzocht worden. Met name hebben ze interesse in de enquêtes die gehouden worden 
binnen het sociaal domein. 
Imilde en Jos waren bij de vergadering van het Dorpsplatform Woensdrecht. Daar kwam 
aan bod het weghalen van speeltoestellen op het Marktje. 
26 Gezinnen hadden een enquêteformulier gekregen. 11 gezinnen hadden gereageerd, 
van 10 gezinnen mochten de speeltoestellen weg,  dus werd besloten de speeltoestellen 
te verwijderen. Er hadden 70 gezinnen aangeschreven moeten worden. 
De kwaliteit van dit onderzoek is derhalve twijfelachtig. 
B.  Sociaal Domein/Jeugdzorg 
De werkgroep Wonen en Zorg geeft aan meer besloten vergaderingen te willen. 
Werkgroep Sociaal domein stelt voor om het probleem en de behoefte eerst in kaart te 
brengen. 
Hoofdvraag luidt: Wat is het probleem van openbaar vergaderen? 



 

 

Wellicht een persbericht aandragen zodat we enige invloed kunnen hebben op de 
uitkomst is een van de suggesties die ter tafel komt.  
Voor wat betreft de Raadwerkgroep Sociaal Domein voelt de werkgroep Sociaal Domein 
er niet veel voor om ook daarin deel te nemen. Dit om te veel versnippering te 
voorkomen.  
Werkgroep Sociaal Domein oppert:  
Het zou goed zijn om eens met de Raadswerkgroep Sociaal Domein samen te zitten en  
af te stemmen waar we elkaar raken en waar we los van elkaar aan het werk zijn. 
De Raadswerkgroep Sociaal Domein is niet openbaar toegankelijk, dus het zou prettig 
zijn als leden van de opinieraad soms naar onze vergadering kunnen komen. 
Voor wat betreft de vergadering waarbij de Cliëntondersteuners aanwezig zijn: 
Werkgroep Sociaal Domein zou graag de volgende vragen op voorhand voorleggen aan 
de Clientondersteuners. 
Hoe worden de cliënten over de mogelijkheden en toegankelijkheid van de 
cliëntondersteuning geïnformeerd? 
Kan de cliëntondersteuner aangeven wat zijn/haar rol inhoudelijk volgens hem/haar is? 
Is de rol inventariserend, adviserend of ook uitvoerend? We ontvangen signalen dat er 
ook uitvoering plaatsvindt.  
Hoe worden de cliëntondersteuners beoordeeld? (Wie bewaakt de kwaliteit). 
Kwaliteitsmonitoring: 
Sharon Valk: Preventieve zorg monitoren, jongeren 8 -18 jaar n.a.v. bezoek aan Gert 
Miltenburg. Er is te weinig budget om preventief te werken en te weinig medewerkers. 
Wat bieden we dan wel als gemeente en wat is de kwaliteit? De wethouder geeft als 
reactie hierop dat er altijd eerst gekeken wordt naar wat is wenselijk en wat is 
noodzakelijk. Heel de BWI is preventief en is een belangrijke schakel. Er is 1 
jongerenwerker. Iedere maand komt men bij elkaar om te bekijken wat er speelt, is het 
handhavend?, de politie is erbij betrokken en aan de hand van die uitslag worden keuzes 
gemaakt. 

 
8. Ingekomen stukken, uitgaande post en mededelingen 

Inkomend. 

02.05.2018 Nieuwsbrief Integrale Toegang in Woensdrecht 

02.05.2018 Nieuwsbrief Steunpunt Vrijwilligerswerk BWI 

03.05.2018 Bezoekersaantallen K4 maand april 

09.05.2018 Informatiebrief WMO  mei 2018 

14.05.2018 Adviesaanvraag over het profiel informele onafhankelijke cliëntondersteuning 

16.05.2018 Notulen werkgroep Sociaal Domein en Jeugd d.d. 14.05.2018 

22.05.2018 Uitnodiging voor Sport challenge op 6 juni bij de Blauwe Pauw. 

Uitgaande stukken 

Geen 

 
9. Rondvraag 

Sharon:  Het armoedepact is ook ondertekend door de BWI. Het is voor ieders belang. 

Er zijn door scholen al brieven uitgestuurd over de schoolreisjes. Er wordt niet verwezen 

naar mogelijkheden als een eigen bijdrage niet mogelijk is. Het kind mag dan niet mee.  

Volgens Dimphie wordt hier in de herinneringsbrief wel op gewezen. 

Ans: Stelde een vraag over het inloopspreekuur bij de BWI. Ze noemde een voorbeeld. 

Dat was niet op juiste manier gegaan. Het inlooploket zal hierover geïnformeerd worden. 

Imilde: Goed dat een delegatie van de BWI hier was om uitleg te geven over hun 

werkzaamheden. 

Wim: Nieuwe AVG wetgeving. Alle mail komt binnen in kolom bcc. Men ziet niet meer wie  




