WMO
ADVIESRAAD

WOENSDRECHT
Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 26 januari 2017
in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogerheide.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
1. Opening.
De voorzitter opent de eerste vergadering in 2017 met een speciaal welkom voor
Miranda Tummers als onze nieuwe beleidsondersteuner
2. Vaststellen van de agenda
Geen wijzigingen op aanvullingen
3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 22.12.2016
De notulen worden goedgekeurd.
Actualiseren besluitenlijst/actielijst
1. Regionaal convenant (dreigende) huisuitzettingen wordt kritisch bekeken en aan de
Wmo Adviesraad t.z.t. voorgelegd. Geen bijzonderheden. De wethouder heeft binnenkort
een gesprek met de woningbouwvereniging.
4. Uitslag van klant-ervaringsonderzoek integrale toegang in september.
Het 1ste concept is nog aangepast door Elma.
6 en 7 : Afgewerkt
8. Eigen bijdrage voorzieningen en zorgpakket binnen de 3 Gemeenten.
Ontwikkelingen staan gepland in het 1ste kwartaal. Wat zijn de opties? Is het bijv. mogelijk
om de echte minimabijdrage te verlagen. Splitsing is niet mogelijk. Geen afschaffing van
bijdrage op o.a. scootmobiel. Voor het begeleidingscomponent CAK wil de wethouder
graag het advies van de Wmo. Aktie Werkgroep Sociaal Domein.
9. Symposium : “Als alles tegenzit”. Dr. Asselbergs in vergadering van 2 maart
uitnodigen. Aktie secretaris
10. Mantelzorgcompliment. In Woensdrecht zijn er geen signalen bekend dat er bonnen
uit de enveloppen waren verdwenen.
11. Inzicht in getallen integrale toegang Kromstraat. Bianca(WMO) en Ilse (BWI) geven
op 20 april een presentatie.
12.Informatie bijeenkomst nieuwbouw school. Er was een grote opkomst. Positieve start.
13. Inspiratieavond Duurzaamheid Woensdrecht. Verslag is aan alle leden verstuurd.
Mededelingen DB
- Op 12 januari jl. zijn de werkgroepen opnieuw ingedeeld.
Werkgroep Burgerparticipatie, Wonen en Zorg:
Anyta Henze,(kartrekker) Marius Bakker, Imilde Kuehn, Wim Soeters en Ad van Dorst.
Werkgroep Sociaal Domein en Jeugdzorg
Ger de Heer,(kartrekker) Ans Meijer, Mariëtte van der Vliet, Jos Ernst en José van der
Wegen.

- Ad van Dorst is de nieuwe penningmeester.
- 13 februari in de Wmo Adviesraad uitgenodigd bij Titurel voor een rondleiding.
4. Mededelingen wethouder L. van der Beek
- Het contract “Sporten voor gehandicapten” is verlengd.
- Volgende week verschijnt er een persbericht over de uitgereikte vouchers aan de
minima voor gratis kleding en gratis gebruik van de ijsbaan.
- Door het college is het plan van aanpak Armoedebeleid aangenomen.
Er zijn voor € 73.000,-- extra middelen voor kinderarmoede beschikbaar gesteld.
Het plan moet nog naar de Raad.
- Cliëntondersteunings-contract met MEE is verlengd.
Ger de Heer spreekt zijn teleurstelling uit: De Wmo Adviesraad heeft nl. op 7 januari
2016 middels een brief aan het college hun aanbevelingen en kanttekeningen kenbaar
gemaakt, maar helaas hierop geen reactie terug ontvangen.
- Herstructurering WVS werd uitgelegd.
- Expositie met foto’s geopend over werven van pleegouders in de hal van het
Kloosterhof. Was een druk bezochte avond.
- Zorgdebat bijgewoond wat is georganiseerd door jongeren van D66. Zinvolle
discussies gevoerd. Woensdrecht heeft, in vergelijking met andere Gemeentes, een
voorsprong op het Gemeentelijk beleid.
- Er was veel aandacht voor de informatieavond over de nieuwe school Woensdrecht
door ouderraden, raadsleden, burgers, ouders. Ook enkele leden van de WMO
Adviesraad waren hierbij aanwezig
De Poorte en de Stappen gaan samen de nieuwe school vormen die een multifunctionele
functie moet krijgen en een verbinding met ’t Blickveldt. Er was veel aandacht voor
duurzaamheid, klimaat, buitenruimte etc. Toegankelijkheid voor 0 – 80 jarigen.
Volwassenen onderwijs. Binnen de kern Woensdrecht zou de nieuwbouw moeten
komen te staan. Men gaat aan de slag met het plan van aanpak en de financiën.
-In de kern Woensdrecht is het burgerinitiatief BUS gestart. De wethouders van der Beek
en van Agtmaal werden door de bus opgehaald voor de officiële start. De bus wordt door
Klaver 4 beschikbaar gesteld en de chauffeurs zijn vrijwilligers. Het project wordt
gesubsidieerd door de gemeente.
-Op 16 februari is de wethouder uitgenodigd bij BZW Sociaal ondernemerschap.
Hij nodigt graag iemand uit van de Wmo Adviesraad om mee te gaan. Wellicht ook
interessant dat er iemand van de ISD cliëntenraad mee kan. De secretaris van de WMO
Adviesraad zal op korte termijn aan Lars doorgeven wie er mee gaat vanuit de raad
5. Terugkoppeling werkgroepen:
A. Burgerparticipatie/Wonen en Zorg
Verslag Inspiratieavond duurzaamheid 19 januari
Speerpunten:
- e-health
- het verkrijgen van inzicht in de processen van de indicatie stelling WMO consulente.
- eigen bijdrage huishoudelijke hulp
Op 7 februari zijn er vanuit de WMO Adviesraad 6 personen aanwezig op de informatie
avond van de Brabantse Wal gemeenten over welzijn zorg en inkomen.

B. Transities Sociaal Domein/Jeugdzorg
De werkgroep heeft de taken onderverdeeld en hiervoor plannetjes van aanpak
opgesteld.
Speerpunten:
- jeugdzorg w.o. jongerenraad.
- onderwijs w.o. ontwikkelingen nieuwe school
- monitoring beleid WMO, inzake gemeentelijk toezicht betreffende de kwaliteit, evenals
resultaten inzichtelijk maken.
Gesproken is over schoolzwemmen waarbij besloten is dit af te ronden en te beperken
tot een onderzoek naar de zwemvaardigheid onder de jeugd.
M.b.t gehandicaptenparkeerplaatsen wordt nog nagegaan of het rapport van destijds tot
uitvoering is gekomen.
Ger de Heer heeft de stuurgroep bijeenkomst van “Zorg om Zorg” bijgewoond.
Invoering van “Wikiwijk” is een communicatieplatform wat digitaal wordt ingevoerd en
toegang geeft tot te behandelen cases met de personen ( dorpscoördinator, professionele
instellingen en vrijwilligers) die hierbij zijn betrokken. Evaluatie rapport pilot zorg om zorg is
in een afrondende fase, alsmede het convenant. In de komende bestuursvergadering zal
hier over mogelijk meer bekend zijn.
Mondeling verslag door J. Ernst en Mariette over de bijeenkomst voor de bouw van de
nieuwe school (de Poorte en de Stappen) . Belangrijk voor ons was welke
maatschappelijke functie, naast onderwijs, de school denkt te kunnen bieden voor zijn
inwoners.
6. Ingekomen stukken, uitgaande post en mededelingen
Inkomend.
22.12.2016 Informatiebrief december 2016
22.12.2016 Definitieve 3de kwartaal rapportage Sociaal Domein 2016
22.12.2016 Stand van zaken Onderzoek eigen bijdrage.
22.12.2016 Rapportage Huishoudelijke ondersteuning
22.12.2016 Cliënt ervaringsonderzoek WMO 2015
22.12.2016 WMO Journaal
22.12.2016 Uitnodiging verkennende bijeenkomst Brede School op 25 jan. 19.30u
05.01.2017 Bezoekers aantallen Kromstraat december 2016
05.01.2017 Concept notities beleidskaders Bibliotheekwerk in de gemeente Woensdrec ht
16.01.2017 Verzoek van Team Welzijn aan Wmo Adviesraad om standpunt te
formuleren, d.m.v. een aantal vragen, inzake eigen bijdrage WMO
17.01.2017 Car Innovation Center Westbrabant e-Health week 2017 Wij doen mee.
20.01.2017 Uitnodiging Informatie bijeenkomst op 7 februari georganiseerd door de 3
Brabantse Wal Gemeenten om het aanbod in voorzieningen toekomst proof te maken.
23.01.2017 Uitnodiging voor bijeenkomst Dementietafel 15 februari
23.01.2017 Functiewisseling binnen Dorpsplatform Putte
Concept notities beleidskaders Bibliotheekwerk in de gemeente Woensdrecht
De wethouder vraagt om een snelle reactie van de Wmo Adviesraad omdat de stukken
de route in moeten. Is beleidsplan op hoofdlijnen.
Uitgaand

Mededelingen vanuit ambtelijk secretariaat Miranda Tummers

7. Rondvraag
Marius Bakker: De gemeente kan mantelzorg door een uitwonend kind niet afdwingen.
Ans Meijer: Melding in BN/de Stem van de Wmo Adviesraadvergadering is een goede
zaak. Dit wordt voortgezet en uitgebreid met het onderwerp wat die avond speciale
aandacht krijgt.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Woensdrecht, 31 januari 2017
Aldus (on)gewijzigd vastgesteld in de vergadering van de Wmo Adviesraad .
De secretaris,

De voorzitter,

(C. Kuen-Swolfs)

(C. de Weert)

