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Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 22 oktober 2020
in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogerheide.
Aanwezig: zie presentielijst
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom op deze eerste openbare vergadering sinds januari
als gevolg van de coronamaatregelen. De voorzitter hoopt dat dit niet de laatste
vergadering van dit jaar is, maar dat zullen de toekomstige ontwikkelingen uitwijzen.
2. Mededelingen vanuit het DB
* De leden zijn verzocht in te stemmen met een verlenging van de termijn van de
penningmeester met een jaar. De leden die gereageerd hebben op een mail hierover van
de secretaris, hebben instemmend geantwoord. Er wordt dan ook een verzoek naar het
College van Burgemeester en Wethouders gestuurd om de termijn eenmalig met een jaar
te verlengen.
* Op 30 november staat de cursusdag van de Wmo Adviesraad op de planning. Deze is
al uitgesteld door de coronamaatregelen, maar de hoop is dat de cursusdag de 30e wel
doorgang kan vinden. Een dagvoorzitter is al geregeld, over de invulling van het
programma wordt nog nader gesproken.
3. Presentatie thema plan ouderen door Jens Pauw
De heer Jens Pauw geeft een presentatie over het gemeentelijke Themaplan Ouderen,
dat gericht is op waar de senioren in onze gemeente behoefte aan hebben, nu, maar ook
in de toekomst. Er ligt al een breed overkoepelend beleidsplan, maar besloten is om ook
te starten met een themaplan voor ouderen. Een in 2019 gehouden themamiddag voor
ouderen van de KBO bleek goed te scoren. Hier is ook de start ontstaan voor het
themaplan. Er gebeurt veel op het gebied van ouderen. Er worden veel adviezen
gegeven, maar hierdoor ontbrak een overzicht. De gemeenteraad sprak ook de wens uit
om aandacht te hebben voor de oudere doelgroep.
Extra aandacht is ook nodig, zo blijkt uit demografische cijfers. De vergrijzing neemt toe.
De verwachting is dat in 2035 een derde van de bevolking ouder is dan 65 jaar.
De voorzitter vraagt zich af hoe de gemeente er over nadenkt om de jeugd te binden aan
de gemeente. Jongeren trekken naar grotere steden, waardoor de vergrijzing ook
toeneemt. Volgens de heer Pauw is hier wel over nagedacht, maar betreft dit meer beleid
voor jongeren. Het themaplan gaat over de doelgroep ouderen. De wethouder geeft aan
dat je met bijvoorbeeld werkgelegenheid mensen kunt binden. Hoe de gemeente
daadwerkelijk jeugd kan binden moet als een vervolgvraag worden gezien.
De toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen waar Woensdrecht voor staat omvatten
onder meer dementie, eenzaamheid en mantelzorg.

Op dit moment gaat het om zo’n 410 mensen die te maken hebben met dementie. Tegen
2040 is dit aantal opgelopen naar 700. In verband met de gezondheidsrisico’s staat
dementie hoog op de maatschappelijke agenda. Dit geldt ook voor eenzaamheid. In 2016
gaf 49% van de 65-plussers in een onderzoek van GGD West-Brabant aan zich eenzaam
te voelen. De voorzitter merkt op dat dit een onderzoek uit 2016 betreft. Is er een
recenter onderzoek aanwezig? Dit is er niet. De voorzitter vraagt zich ook af of de
redenen of oorzaken van de gevoelens van eenzaamheid bekend zijn? Daar is geen
onderzoek naar gedaan. Volgens de heer Pauw zal er op korte termijn een nieuw
onderzoek onder ouderen worden verricht. In de gehele regio ligt het aantal mensen met
gevoelens van eenzaamheid overigens hoog. Er zijn geen mogelijkheden geweest om
verder onderzoek te doen. De heer Verhagen vraagt zich af of er nog een vergelijking is
gemaakt met de rest van het land. Hierover is niets bekend in deze statistieken. Gezien
het feit dat de gemeente Woensdrecht ook een landelijk pact omtrent eenzaamheid heeft
ondertekend, staat eenzaamheid wel op de agenda. De gemeente denkt zeker op dit
punt iets te kunnen betekenen. Niet iedereen staat overigens open voor interventie. Er
zijn huiskamerprojecten, maar vaak zie je dezelfde mensen die hier gebruik van maken.
Mevrouw Overbeeke vraagt zich af hoe het zit met de combinatie indicaties en
eenzaamheid? Eenzaamheid lijkt geen reden te zijn voor een indicatie. De wethouder
geeft aan dat er voor het voorliggend veld zoals huiskamers inderdaad geen indicatie
nodig is, omdat dit laagdrempelig is en voor iedereen open en toegankelijk. Voor zaken
als een dagbesteding is wel een indicatie mogelijk. Mevrouw Overbeeke vraagt zich ook
af of mensen niet eenzaam worden als ze gestimuleerd worden om zo lang mogelijk
zelfstandig te wonen? Volgens de heer Pauw kan dit inderdaad gebeuren, maar lijkt er
een opkomst te zijn van (semi)collectieve woonvormen. Dit leidt tot meer samen wonen
en meer samen komen, waardoor eenzaamheid wellicht ook aangepakt kan worden.
Een derde aandachtspunt is mantelzorg. In 2040 zijn er per 80-plusser twee 45-65jarigen actief als mantelzorger. Er zijn dan veel meer ontvangers van mantelzorgers dan
gevers. Er zal meer onderlinge mantelzorg zijn en minder hulp vanuit volwassen
kinderen. Kinderen wonen ook vaker verder van hun ouders vandaan, waardoor hulp
beperkt is en mantelzorg lastiger wordt.
Al met al lijkt de gemeente Woensdrecht wel op de goede weg te zijn, maar er zijn zeker
nog aandachtspunten. Door middel van een integrale benadering en een brede blik op de
relevante aspecten van het leven van ouderen zijn vier pijlers ontstaan waar de
gemeente zich op wil richten. Dat zijn de pijlers
1. Vitaal
2. Ertoe doen,
3. Zorg en ondersteuning,
4. Wonen en woonomgeving.
Overigens is dit themaplan Ouderen een dynamisch document. Het moet een startschot
zijn voor verdere samenwerking met de diverse partners en zeker geen eindpunt. Hoe
het vormgegeven gaat worden, hangt mede af van de samenwerking met de partners.
Als gekeken wordt naar de diverse pijlers, dan zijn er een aantal punten die opgepakt
gaan worden of al opgepakt zijn.
Pijler 1: Vitaal:

Er wordt nu al gewerkt aan onder meer valpreventie. Veel ouderen vallen en met
preventie kan dit wellicht verminderd worden. Door beweegprogramma’s voor ouderen
met activiteiten als wandelen, tai chi en mixed sporten, maar ook cultuur, kunnen
ouderen ook tot bewegen aangezet worden. In samenwerking met het Care Innovation
Center wordt gewerkt aan Grip op Kwetsbaarheid. Hier zijn ook andere partijen bij
betrokken. Ook is er de vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO) onder huisartsen. Zij
kijken in hun patiëntenbestand naar mensen van 75 jaar of ouder en bellen deze
patiënten regelmatig op om te vragen hoe het met hen gaat. Dit past bij de opvolging en
monitoring van patiënten.
Het is in ieder geval voor de toekomst belangrijk om verder te werken aan een positieve
gezondheid van de ouderen. We moeten breder denken over gezondheid en ons
aanpassen aan de veranderende omstandigheden en dit ook breder benadrukken. Bij de
preventie van dementie kan een project opgestart worden rond medicatie. Welke rol
spelen medicijnen en welke rol speelt de leefstijl bij iemand met dementie? Een betere
leefstijl kan de kans op dementie met 30% verlagen. De GGD gaat volgend jaar met dit
project aan de slag. Ook wordt ingezet op meer sporten onder senioren. Sport moet
behouden blijven voor ouderen en oudere mensen moeten ook kunnen blijven sporten.
Mevrouw van der Vliet geeft aan sporten erg belangrijk te vinden, maar te ervaren dat
mensen toch soms afhaken door externe omstandigheden. Zoals bij het zwemmen voor
ouderen in het zwembad. Mensen kunnen het bad niet in, omdat er geen zwemlift is in
het bad. Daardoor haken mensen af van de zwemlessen. Volgens de wethouder kan de
gemeente op dit vlak weinig betekenen, omdat het zwembad geprivatiseerd is. De
gemeente zal dan ook niet kunnen helpen bij het bekostigen van een traplift.
Pijler 2: Ertoe doen
Zaken die al opgepakt worden, zijn het To-Taalhuis, de cursussen Digitaal Vaardig, de
huiskamerprojecten en de voorlichting 75+. Deze zaken bieden een totaaloplossing.
Mensen die vaak wel goed in taal zijn, maar bijvoorbeeld minder met computers, kunnen
andere mensen de taal leren. Zo ontstaat een mooie kruisbestuiving en kunnen er
nieuwe contacten worden opgedaan. Er zijn huiskamers in elke kern, seniorencafés en
cursussen Klik en Tik en de BWI geeft ook regelmatig voorlichting aan 75-plussers.
Er zal binnen deze pijler ingezet worden op meer grip op een nieuwe levensfase voor
ouderen. Wanneer mensen met pensioen gaan, moeten ze niet achter de geraniums
gaan zitten, maar hun sociale netwerk behouden. In samenwerking met bijvoorbeeld
KBO en BWI kunnen bijeenkomsten georganiseerd worden voor vrijwilligerswerk, om een
nieuw leven na het pensioen te helpen opbouwen. Verder vindt er een doorontwikkeling
van de aanpak van eenzaamheid plaats. Dit omvat onder meer het actieprogramma van
VWS Een tegen Eenzaamheid, maar ook de inzet op een lokaal signaalpunt en
overlegtafel en preventieve huisbezoeken aan 75-plussers. Een lokaal signaalpunt zou
het voor mensen makkelijker maken om met klachten of vragen ergens naartoe te gaan.
Dit zou bij de ouderenadviseurs neergelegd kunnen worden. Mensen trekken echter niet
gauw zelf aan de bel. Men zou 75-plussers actief moeten benaderen voor de interesse
voor een huisbezoek. Dit werkt goed en blijkt interveniërend. De voorzitter vraagt zich af
hoe de vraagstelling dan is. Als gevraagd wordt: ‘hoe gaat het met u?’ dan zeggen
mensen vaak goed en is de vraag beantwoord. De voorzitter zou graag een meer open
vraagstelling zien, zoals ‘Hoe heeft u de afgelopen periode ervaren?’. Dan kunnen

mensen meer antwoorden en ook meer op die antwoorden inspelen. De heer Pauw geeft
aan het een terechte opmerking te vinden hoe een huisbezoek opgezet moet worden. Er
ligt een groot actieplan hiervoor klaar, maar er kan nog wel naar de gesprekstechnieken
gekeken worden. De heer de Heer geeft aan het positief te vinden dat er ingezet wordt
op huisbezoeken, omdat je mensen dan in hun thuissituatie ziet, zeker omdat
eenzaamheid ons allemaal kan treffen. Mevrouw van der Vliet merkt op interventie vanaf
75+ betrekkelijk laat te vinden. Een leeftijd van 70 zou beter zijn, afhankelijk van de
gezondheid van een persoon. De heer Pauw geeft aan dat er veel
interventieonderzoeken zijn gedaan en dat 75 de meest wenselijke leeftijd blijkt te zijn.
De wethouder zegt echter dat het voorstel van mevrouw van der Vliet zeker wordt
meegenomen, omdat sommige mensen van 70 inderdaad nog heel jong kunnen zijn,
maar anderen zijn in verhouding juist heel oud. Er zijn mensen die er behoefte aan zullen
hebben en dus zal er ook een soort maatwerk in komen. Of de leeftijd dan wel 70 dan
wel 75 maakt deel uit van de actieve benadering. De wethouder neemt het voorstel dan
ook graag mee. In Antwerpen is er verder een project actief rond ‘Een luisterend oor’. Dit
houdt onder meer in dat er telefonisch contact met ouderen wordt gezocht via een
vrijwilligerspool. In Antwerpen loopt dit initiatief al jaren goed. Er zal contact worden
gezocht met de gemeente Antwerpen over het initiatief en een vrijwilligerspool opgezet
worden. Tot slot is zingeving een punt waar op ingezet zal worden en meer specifiek het
bespreekbaar maken van de zingevingsvraag. Er is een groep getrainde vrijwilligers van
de KBO die mensen kunnen helpen bij bijvoorbeeld levensvragen. Er is al een centrum
voor levensvragen voor West-Brabant en Tholen, maar hier kan nog meer aandacht voor
komen. De heer Verhagen vraagt zich af of er op dit punt contact is gezocht met
Rotterdam? Daar is een cursus Pensioen in Zicht en het kan een heel zinvolle cursus zijn
binnen deze pijler. De heer Pauw dankt de heer Verhagen voor zijn suggestie. Het wordt
genoteerd en opgepakt.
Pijler 3: Zorg en ondersteuning
De gemeente Woensdrecht werkt al mee aan een dementievriendelijke gemeente en
mantelzorgondersteuning. Qua dementievriendelijke gemeente zijn er al diverse
initiatieven, zoals Alzheimercafés en het Geheugenhuis. Ook wordt er
dementieondersteuning gegeven vanuit de ouderenadviseurs. Qua
mantelzorgondersteuning is er al het mantelzorgcompliment, maar de vraag is hoe een
en ander nog beter kan. Dit wordt in samenwerking met meerdere partijen opgepakt.
De voorzitter geeft aan dat hij in de krant iets gelezen heeft over een initiatief in, hij dacht,
Naaldwijk. Hier is een soort voedselbank waar vraag en aanbod samenkomt, en mensen
bijvoorbeeld extra koken voor hulpbehoevende of meer kwetsbare ouderen. Is dit niet iets
voor deze regio als dit nog niet bestaat? De wethouder geeft aan dat er al wel van deze
initiatieven zijn, zoals bijvoorbeeld eten met nieuwe doelgroepen. De voorzitter geeft aan
dat mensen die moeite hebben om iets te koken, hier zeker baat bij kunnen hebben. Hij
denkt dat er zeker animo voor is. Wellicht is het iets om bij de BWI weg te leggen. Dit
wordt genoteerd. De wethouder geeft aan dat niet ieder burgerinitiatief op de radar is bij
de gemeente, dus alles is welkom. De heer Soeters denkt dat dit soort initiatieven
inderdaad al vaker voorkomen. In eigen kring wordt bij hem thuis bijvoorbeeld ook
gekookt voor een buurvrouw van 85 jaar. De wethouder en de heer Pauw geven aan het
mee te nemen in het gesprek met de BWI.

Er zal binnen deze pijler ingezet worden op meer respijtzorg en respijtvoorzieningen,
maar ook op de aanpak van ouderenmishandeling en stille armoede onder ouderen. Wat
respijtzorg en respijtvoorzieningen betreft moet overbelasting voorkomen worden. Er zijn
onvoldoende respijtvoorzieningen en de financiering is ook onduidelijk. De beleidsregels
van de Wmo sluiten ook niet altijd aan op de wens van de mantelzorger. Meestal wordt
meer gekeken naar de wens van de zorgbehoevende. Mevrouw Overbeeke vraagt zich
af of ook gekeken wordt naar beroepsmatige mantelzorgers die tegen een tarief hulp
aanbieden? De heer Pauw geeft aan dat mantelzorg per definitie vrijwillig is en dus
zonder kosten. Er wordt dus niet gekeken naar alternatieven die geld kosten, al zou dit
voor bijvoorbeeld mensen die geen familie hebben en hier dus ook niet op terug kunnen
vallen, wellicht wel een optie zijn. Het mag dan echter geen mantelzorg heten, dit zou
juist een vorm van respijtzorg kunnen zijn. De heer Verhagen vraagt zich af of er bij
respijtzorg dan sprake is van een betaalde kracht? Dit kan inderdaad het geval zijn, maar
dit verschilt per situatie. Er is in ieder geval behoefte aan respijtzorg en die behoefte
groeit. Met betrekking tot de aanpak van ouderenmishandeling geldt dat er lokale
initiatieven zijn rond bijvoorbeeld veilig financieel ouder worden, maar ook veilig thuis
wonen. Dit zijn initiatieven in samenwerking met onder meer banken en de politie. Er is
ook sprake van stille armoede onder ouderen. Dit is een speerpunt, zeker omdat het
vaak lastig te signaleren is. Er wordt dan ook ingezet op vroegsignalering en preventie.
Bij vroegsignalering gaat het bijvoorbeeld om mensen die vanuit de ISD doorstromen
naar het pensioen of mensen die vanuit de SVB gekort worden op hun pensioenen. Er
vinden gesprekken plaats met de ISD en SVB om dit op te pakken. De heer de Heer
geeft aan dat het als het gaat om vroegsignalering een en ander al gaande is bij de ISD.
Met betrekking tot het armoedebeleid moet er nog wel een koppeling gemaakt worden op
dit vlak.
Pijler 4: Wonen en woonomgeving
De gemeente Woensdrecht werkt al mee aan het Huis van Morgen, de plannen rond
mantelzorgwoningen en de blijverslening. Met het Huis van Morgen kunnen
zorgprofessionals maar ook inwoners zien wat er mogelijk is om zo lang mogelijk thuis te
kunnen blijven wonen. Het huis staat nu nog in Bergen op Zoom, maar komt volgend jaar
naar Woensdrecht. Er is geen commerciële insteek bij dit project, maar moet mensen
tonen wat er allemaal kan. Mevrouw Henze vraagt of dit Huis van Morgen ook echt in een
huis gerealiseerd gaat worden? De heer Pauw geeft aan dat dit wel het streven is. Dit
hangt echter af van het aanbod huizen. Er zijn hiervoor al gesprekken met de
woningcorporaties. De mantelzorgwoningen kunnen momenteel al gerealiseerd worden
op eigen terrein bij mensen thuis. Met de blijverslening kunnen mensen investeren om
hun woning toekomstbestendig te maken. Het doel is dan om langer zelfstandig wonen
mogelijk te maken. De voorzitter vraagt zich af of er al veel gebruik wordt gemaakt van
deze blijverslening? De heer Pauw geeft aan dat er per jaar ongeveer vijf aanvragen voor
mantelzorgwoningen binnen komen. Voor de blijverslening geldt dat er nog geen één
aanvraag is binnen gekomen sinds de start van het initiatief. Wat dat betreft is er op dit
vlak nog wel wat werk aan de winkel. Het feit dat er nul aanvragen zijn, duidt er op dat
actie hierop vereist is.
Er zal binnen deze pijler ingezet worden op de Woonvisie, met meer aandacht voor
Ouderen. Verder wordt de doorstroming op de woningmarkt gestimuleerd. Ouderen
kunnen bijvoorbeeld zo via wooncoaches doorstromen naar een geschikte woning. Dit

moet gezien worden als voorsorteren op de toekomst, anders blijven mensen misschien
te lang in hun eigen woning wonen. Met de doorstroomregeling moet het voor mensen
makkelijker worden van de ene woning naar de andere te gaan. Vaak vormt bijvoorbeeld
de huur een belemmering. Als mensen lang in een woning hebben gewoond met een
betrekkelijk lage huur, dan maken zij een flinke huursprong wanneer zij verhuizen naar
een andere woning. Om de doorstroom te bevorderen en dit probleem aan te pakken
wordt een en ander opgepakt met de corporaties. Het financiële plaatje wordt nog verder
bekeken. Mevrouw Henze vraagt zich af hoe de doorstroming dan zit bij koopwoningen.
Het probleem speelt immers niet alleen bij huurwoningen. Dit erkent de heer Pauw. De
doorstroomproblematiek geldt voor beide groepen. Daarom wordt ook gekeken naar het
bevorderen van onder meer sociale woonvormen voor ouderen, waarbij vooral wordt
ingezet op de particuliere sector. De heer Verhagen merkt op dat dit toch wel een punt
van aandacht is. Als mensen vanuit een koopwoning die afbetaald is en waarvoor ze dus
geen hypotheek meer betalen opeens naar een huurwoning van 900 euro per maand
gaan, dan is dit een fors bedrag. De heer Pauw geeft aan dat het een illusie is om te
denken dat mensen moeten verhuizen. Het is alleen zo dat tijdige doorstroming ook
belangrijk is. Mensen kunnen bijvoorbeeld zelf over hun woontoekomst nadenken op
transitiemomenten in een mensenleven, zoals bijvoorbeeld pensionering. Dat zijn ideale
momenten om over de toekomst na te denken. Met actieve en vroegtijdige voorlichting
kan dit opgevangen worden. Tot slot zal er ingezet worden de verdere evaluatie van de
mantelzorgwoningen en blijverslening.
Nu het Themaplan Ouderen opgesteld is, gaat de gemeente alle partners langs om
feedback te horen. Dit is de gang van zaken binnen de huidige consultatieronde. Vragen
die hierbij horen zijn ‘Welke uitdagingen zijn er bij het thema en hoe kan de gemeente
hiermee het beste aan de slag? en ‘Hoe kan de samenwerking met en tussen de
partners het beste bestendigd worden?’. De heer Pauw geeft aan graag de feedback van
de Wmo Adviesraad te horen.
De voorzitter reageert dat het plan was om het Themaplan Ouderen tijdens de komende
cursusdag te evalueren en de vragen dan te beantwoorden. Dit hangt ook wel af van
welke termijn gehanteerd wordt voor het beantwoorden van de vragen. De heer Pauw
geeft aan dat de gemeente graag door wil, maar zelf ook ervaart dat het anders verloopt
qua planning. Er is zeker tijd en ruimte voor een goed advies, dus het plan kan
behandeld worden tijdens de cursusdag.
De heer de Heer merkt op dat in het plan niets terug komt over de vrijwillige
cliëntondersteuning. De heer Pauw geeft aan dat dit klopt. Dit komt omdat
cliëntondersteuning niet voorbehouden is aan ouderen, waardoor het niet is opgenomen
in het plan. De heer de Heer merkt verder op dat er een gemis is aan een fysiek loket in
de kernen. Het lijkt helaas echter niet haalbaar te zijn een fysiek loket in elke kern te
openen. Wel zegt de wethouder dat er eventueel een spreekuur op locatie kan zijn met
ouderenadviseurs. Met de komst van de BWI in het gemeentehuis kan dit punt misschien
ook wel gerealiseerd worden. De heer de Heer prijst de samenstellers voor alle ambities
in het plan, maar vraagt zich wel af waar de financiële paragraaf is? Het budget is nog
niet vrijgegeven door de gemeenteraad. Er is eerst gekeken naar wat wel en wat niet kan
en een plan opgesteld, alvorens naar de raad te gaan. Bezuinigingen spelen ook een rol,
maar er kan best een en ander ingezet worden. De heer Pauw hoopt echt dat het plan

gezien wordt als een startpunt en niet als een eindpunt. De voorzitter geeft aan een en
ander wel enigszins als risicovol te zien, in verband met de vele partners die wellicht
verwachtingen krijgen naar aanleiding van het plan, maar het is uiteindelijk aan de
gemeenteraad. De wethouder geeft aan dat de risico’s beperkt zijn wat dit betreft. Als het
gaat om respijtzorg, dan gaat het inderdaad om heel veel geld en praten we over tonnen.
Maar veel andere zaken in het plan zijn in te passen in bestaande taken en zaken.
Valpreventie wordt bijvoorbeeld al gedaan en dat geldt voor meerdere punten in het plan.
Wil de gemeenteraad respijtzorg? Dan zal dit geld gaan kosten. Het plan is om nu
afspraken te gaan maken en het plan puntsgewijs te ontrafelen. Aan een koppeling met
de BWI wordt al gewerkt via de ontwikkeling van het BWI-jaarplan. De gemeente
probeert echt de samenwerking tussen de diverse partijen te versterken. De voorzitter
merkt nog op dat met betrekking tot de cliëntondersteuning de gemeente ook kan kijken
naar het advies van de Wmo Adviesraad. Mevrouw Overbeeke vraagt zich af hoe het nu
precies zit met de sociale woonvormen. In Bergen op Zoom staan er kamers leeg, omdat
er geen huisartsen zijn. En zonder huisarts kunnen mensen zich niet inschrijven. De
wethouder geeft aan dat dit verhaal twee kanten heeft. Enerzijds verhuizen cliënten naar
Bergen op Zoom, maar daar is een tekort aan huisartsen. De huizen zelf worden
aangeboden door commerciële zorgaanbieders. Deze initiatieven zouden feitelijk zelf ook
huisartsen moeten kunnen regelen. Maar het klopt dat het op dit punt wringt. De
wachtlijsten in de verpleegzorg zijn er nog wel, maar lopen helaas door de coronacrisis
snel terug. Op sommige locaties is zelfs sprake van leegstand hierdoor.
De voorzitter dankt de heer Pauw voor zijn presentatie. Hij noemt deze toegankelijk en
goed leesbaar met voldoende actiepunten voor de toekomst en heldere ambities.

4. Mededelingen wethouder L. van der Beek en beleidsmedewerker
* Het Themaplan Wonen oftewel de Woonvisie is gereed en wordt ter advisering
voorgelegd aan de Wmo Adviesraad. De termijn voor advisering is iets korter dan zes
weken, maar eventueel kan wethouder Hans de Waal een toelichting geven tijdens de
volgende openbare vergadering. Het verzoek is een en ander goed te bekijken.
* Het mantelzorgcompliment is vastgesteld op 50 euro per mantelzorger in VVV-bonnen.
Hoe dit uitgereikt wordt, wordt nog nader bekeken in verband met de coronamaatregelen.
Een fysieke overhandiging heeft de voorkeur. Mevrouw Henze en mevrouw van der Vliet
geven aan dat dit al gecommuniceerd is door de BWI, de uitnodigingen zijn hiervoor al
verstuurd.
* De wethouder heeft het pact Een tegen eenzaamheid ondertekend. Hierin zijn vijf pijlers
opgenomen. De wethouder vraagt de Wmo Adviesraad om het pact te bekijken. Een en
ander komt nog de richting van de Wmo Adviesraad op. De voorzitter geeft aan het pact
als topic op de actiepuntenlijst te plaatsen.
* Er is een nieuwe cliëntondersteuner bij in de gemeente Woensdrecht. Het team bestaat
nu uit vier mensen. De nieuwe ondersteuner is een man en komt uit Hoogerheide. De
naam wordt later bekend gemaakt.

5. Notulen openbare vergadering van 23-01-2020
De heer Soeters vraagt zich af hoe het zit met de voortgang van het onderzoeksplan van
de heer Ercel. Hier heeft de voorzitter nog niets over vernomen. Hij neemt contact op met
de heer Ercel. De voorzitter vraagt zich af hoe het staat met het
cliëntervaringsdashboard? Loopt dit conform de verwachtingen? De wethouder geeft aan
dat er inmiddels gewerkt wordt volgens de nieuwe methode. Een maand geleden lag het
cliëntervaringscijfer op een 8,3. Het liefste wil de gemeente continu metingen verrichten.
Het College wil ook jaarlijks kunnen monitoren.
Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden
goedgekeurd.
6. Informatiebrief aan Wmo Adviesraad van 30-09 behandelen
De informatiebrief zal voortaan in de Wmo Adviesraad behandeld worden om zo recht te
doen aan de brief zelf. De voorzitter behandelt de brief stap voor stap.
* Coronatesten: De voorzitter geeft aan dat de cijfers er niet positief uit zien. De
wethouder reageert hierop met het nieuws dat er in de gemeente Woensdrecht tot op
heden (22.10.2020) 335 positieve testen zijn binnen de gemeente, waarvan 91 in de
afgelopen zeven dagen. In totaal zijn er negen mensen overleden als gevolg van COVID19, waarvan zeven in de eerste golf en nu twee in de huidige golf. Het aantal
besmettingen is erg aan het stijgen en de regio wordt dan ook als hoge prioriteit gezien.
De voorzitter vraagt aan de wethouder of de veiligheidsregio alle maatregelen ook
eenduidiger en helder kan communiceren. Nu was er bijvoorbeeld bij bepaalde
(tennis)verenigingen verwarring over maatregelen. De voorzitter pleit er voor de
burgemeester te vragen om heldere berichtgeving binnen de regio. De wethouder legt uit
hoe het momenteel precies gaat binnen de veiligheidsregio. Er is eerst landelijk beleid,
dat wordt opgepakt door de veiligheidsregio’s. Er zijn noodverordeningen opgesteld, die
binnenshuis vertaald worden naar de burgers. Als de veiligheidsregio iets afkondigt, dan
is de rol van de gemeente klein. De regio overstijgt de gemeente. Wanneer het gaat om
zogeheten Q(uestions) & A(nswers) geldt dat deze zo goed mogelijk worden vertaald.
Met betrekking tot de tennisverenigingen erkent de wethouder dat het niet geheel goed is
gegaan. De heer Verhagen merkt op dat de regio’s toch allemaal een eigen beleid lijken
te volgen. Dit klopt, maar de regio’s kijken wel degelijk naar elkaar.
* Visie ontwikkeling Ziekenhuis van Morgen: dit zou in september in de Raad van Bestuur
behandeld worden. De heer Soeters vraagt zich af welke september dit is, in 2020 of
2021? De wethouder geeft aan dat 2020 inderdaad de planning was, maar dat dit door
de coronaproblematiek verschoven is. De voorzitter vraagt zich af wat er verstaan wordt
onder het vergroten van de patiëntwaarde. De wethouder geeft aan dat het ziekenhuis
meer wil betekenen voor een patiënt dan alleen een operatie. Het gaat dan om
anderhalflijnszorg, zoals bij Woonhof St. Margaretha in Huijbergen, waar nierdialyse kan
worden uitgevoerd. Het doel is om meerwaarde voor meer patiënten te kunnen bieden.
Mevrouw Henze merkt op dat het dan wel vreemd is dat het ziekenhuis verder weg komt
te liggen. Dit klopt inderdaad, maar dit is inmiddels een vaststaand feit.
* Themaplan Ouderen: dit is uitgebreid behandeld in de vergadering.

* Tariefverhoging Wmo-maatwerk: De voorzitter vraagt zich af hoe het zit met de
huishoudelijke hulp en thuiszorg in deze tijden? In de eerste golf werd deze zorg
afgeschaald, hoe zit het nu? De wethouder geeft aan dat in de eerste golf werd gezien
dat alternatieve vormen van hulp prima bleken te werken. Ouderen zijn kwetsbaar, dus
werd in plaats van hulp ingezet op boodschappen doen. Het belangrijkste doel was om
mensen niet uit het oog te verliezen. Dit is geslaagd. Het is minimaal te zien dat mensen
uit beeld verdwenen. Videobellen bleek ook goed te werken. In de gemeente werd
gevreesd voor afhouding van sociaal contact door cliënten. Dit viel ook mee. In deze
tweede golf wordt alles opnieuw gemonitord en zijn er voortdurend gesprekken met
zorgaanbieders. Er zijn tot op heden geen signalen dat er ergens iets fout gaat. Indicaties
worden doorbetaald. Een en ander blijft wel afstemmen, maar schokkende effecten zijn
vooralsnog niet zichtbaar. De voorzitter spreekt de hoop uit deze tendens te kunnen
blijven voortzetten. Mevrouw Henze vraagt zich af hoe het zit met het financiële extraatje
voor de zorg. Geldt dit ook voor de huishoudelijke zorg? Deze regeling is opgezet buiten
de gemeenten om en is toegespitst op bepaalde sectoren en bepaalde cao’s. Het hangt
ook samen met de bedrijfsvoering van aanbieders. Vanuit de gemeente is hier geen
invloed op. Mevrouw van der Vliet merkt op dat medewerkers bij Actief Zorg geen
aanspraak maken op het extraatje. Hierdoor is wel wat wrijving ontstaan in de sector.
Mevrouw Brouwers reageert dat het echt per zorgaanbieder varieert of ze recht hebben
op een bonus. De voorzitter vreest dat de gemeente maar ook de Wmo Adviesraad hier
weinig aan kunnen doen. Het Rijk moet de keuzes maken. Mevrouw Overbeeke begrijpt
dat de zorgaanbieder bepaalt wie er in aanmerking komt voor de bonus, maar vindt het
wel krom dat bijvoorbeeld de logistiek in de zorg het wel krijgt, maar de schoonmaak niet.
Verder vraagt ze hoe het zit met de eigen bijdrage van het CAK? Deze zijn in april, mei
en juni niet gedeclareerd. Overigens blijft het tarief voor 2021 staan op 19,50 euro aan
eigen bijdrage.
7. Progamma voor de cursusdag die verzet is naar 30-11-2020 ivm Corona
De voorzitter vraagt of er nog leden zijn die mee willen denken over de invulling van de
cursusdag. Het Dagelijks Bestuur wil graag input horen. De locatie voor de cursusdag ligt
vast. Deze wordt gehouden bij De Jonckheer. Leden kunnen hun input mailen naar de
secretaris. De dagvoorzitter zal door de voorzitter geïnstrueerd worden.
8. Toelichting Wmo 3.0
In de diverse besloten vergaderingen van het afgelopen jaar heeft de Wmo Adviesraad
besloten over te gaan op een andere werkwijze, de Wmo 3.0. Hiervoor is een werkgroep
gevormd bestaande uit de heer Soeters, de heer Buis en mevrouw Brouwers namens de
gemeente Woensdrecht. Binnen Wmo 3.0 is de hoofdvraag of de naam van de Wmo
Adviesraad nog wel functioneel is? De naam dekt al een tijdje niet meer geheel de lading.
Wellicht zou een naamswijziging richting Adviesraad Sociaal Domein meer wenselijk zijn.
Dit past ook beter bij de diverse functies uit het Sociaal Domein van de gemeente. Het
plan is een naamswijziging te bespreken tijdens de studiedag.
Naast een naamswijziging is ook voorgesteld tijdens de brainstorm in de werkgroep om
meer structuur aan te brengen in de werkwijze. Er zijn nu openbare en besloten
vergaderingen. Er zou meer invulling vanuit de werkgroepen moeten komen binnen de
openbare vergaderingen, zodat het werk van de werkgroepen meer naar voren komt en
de raad kan laten zien waar aan gewerkt wordt en waar de raad staat.

Er wordt toegewerkt naar 1 aanspreekpunt vanuit de raad richting de gemeente. Via de
secretaris verlopen alle communicatielijnen naar de gemeente. Dit aanspreekpunt zal
dan mevrouw Brouwers zijn als beleidsmedewerker. Bij vragen regelt zij de aansturing
verder naar de juiste personen binnen de afdeling. Op die manier hoeft de Wmo
Adviesraad niet zelf allerlei lijnen uit te zetten.
Tevens is het wellicht een optie om de verordening van de Wmo Adviesraad uit 2015 te
herzien. Deze kan misschien bijgesteld worden.
De heren Soeters en Buis en mevrouw Brouwers hebben tijdens de brainstorm in de
werkgroep de eerste opzet gemaakt en tijdens de studiedag zal dit verder besproken
worden.
De heer de Heer geeft aan dat de verordeningen van Bergen op Zoom en Steenbergen
op elkaar zijn afgestemd. Misschien kan hier ook naar gekeken worden, ook al heeft
Steenbergen in het begin juist veel naar Woensdrecht gekeken.
Mevrouw Brouwers wil nog graag een aanvulling doen op de door de heer Soeters
gehouden uitleg. De eerste brainstormsessie is in haar ogen goed verlopen en het is ook
goed om het op de cursusdag te bespreken. Wel hangt het doorgaan van de cursusdag
ook af van de coronamaatregelen, wat wel een factor is om rekening mee te houden.
Mevrouw Brouwers stelt voor met betrekking tot de verordening om de verordening ter
advisering voor te leggen aan de Wmo Adviesraad. De Adviesraad kan dan haar eigen
verordening bekijken. Zoiets is nog niet echt eerder voorgekomen, een Adviesraad die
haar eigen verordening ter advisering voorgelegd krijgt, maar mevrouw Brouwers wil het
voorstellen.
De voorzitter vraagt zich af hoe het nu verder gaat. Passen de plannen binnen de huidige
verordening? Mevrouw Brouwers geeft aan dat niets heilig is en alles aangepast kan
worden. Er zit in ieder geval ruimte in de verordening voor een eventuele naamswijziging.
Maar ook als het gaat om het aantal leden en het aantal vergaderingen is er ruimte voor
aanpassingen.
Als de studiedag doorgang vindt, zal het concept voor Wmo 3.0 nader besproken
worden. De heer Soeters geeft aan dat het concept nog verder wordt aangevuld en dan
vervolgens wordt doorgestuurd aan iedereen.
9. Rondvraag
Mevrouw Overbeeke merkt op dat de Wmo Adviesraad post heeft gehad van de
wijkverpleegkundigen. In die post gaven de verpleegkundigen aan graag op gesprek te
willen komen in de Wmo Adviesraad. Hoe zit het met de voortgang hiervan? Mevrouw
van der Vliet geeft aan dat er inderdaad contact is geweest met de wijkverpleegkundigen,
maar door alle drukte rond corona dient het gesprek even opgeschoven te worden.
De voorzitter geeft aan een bericht te hebben gelezen over de daklozenopvang, waarbij
Roosendaal graag af wil van de opvang in Bergen op Zoom. Hoe staat Woensdrecht
hierin? De wethouder geeft aan dat Woensdrecht hierin wat genuanceerder staat. Bergen
op Zoom ontvangt de gelden voor de daklozenopvang en vervult hierin de
centrumfunctie. In Woensdrecht zijn er weinig problemen met daklozen. De daklozen die
er zijn, trekken automatisch naar Bergen op Zoom. In Roosendaal kent men wel

problematiek rondom daklozen en het is een publiek geheim dat Roosendaal en Bergen
op Zoom het niet altijd met elkaar eens zijn. De uitspraak in het artikel waar de voorzitter
op doelt is afkomstig van een Roosendaalse wethouder. De gemeente Woensdrecht
mengt zich niet in de discussie. Mocht de daklozenopvang decentraliseren, dan is het
voor Woensdrecht nog steeds logisch dat dit met Bergen op Zoom is. Hoewel
Woensdrecht zich niet in de discussie mengt, geeft de wethouder wel aan dat als de
gemeente mee moet gaan betalen aan de opvang, de gemeente ook wel
medezeggenschap in de opvang wil hebben.
De heer Soeters vraagt zich af hoe het nu zit met de jeugdzorg. Er zijn hier zoveel
tekorten in, dat de heer Soeters zich afvraagt hoe dit nu komt. De wethouder geeft aan
dat er gewoonweg meer uit gaat dan er in gaat. In 2015 is getracht te komen tot
decentralisatie. Dit was in het kader van bezuinigingen, waarbij de jeugdzorg
laagdrempeliger moest worden. De meeste gemeenten hebben dit goed opgepakt en
uitgevoerd met enkele negatieve uitwassen. Sommige gemeenten ageren nu tegen het
landelijk beleid op het vlak van jeugdzorg. Er is een stevige discussie gaande tussen de
gemeenten en de landelijke overheid. Sommige gemeenten willen stoppen met de
jeugdzorg of dreigen hiermee. In de praktijk wordt er echter veel gebruik gemaakt van de
laagdrempelige zorg. De discussie en de problematiek heeft ook met de gemaakte
keuzes te maken. Het aantal cliënten loopt bijvoorbeeld terug, maar de kosten niet. Een
traject voor één jongvolwassene bij Almata kost bijvoorbeeld 105.000 euro. Dat zijn
kostenposten die je niet in de hand hebt als gemeente. Je hebt namelijk wel budget maar
geen volledige zeggenschap over budget, omdat je het ook moet doen met een
gerechtelijke uitspraak over de betrokken jongeren.
De voorzitter merkt tot slot op dat het formeel de laatste vergadering was voor de heer de
Heer, mevrouw Henze en mevrouw van der Vliet. Hun termijn zit er officieel op per 1
november 2020. De voorzitter wil hen bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en
deskundigheid in de afgelopen jaren en voor alles wat zij gedaan hebben voor de Wmo
Adviesraad. Ook al is dit de laatste vergadering voor de heer de Heer, mevrouw Henze
en mevrouw van der Vliet, ze zijn wel welkom tijdens de cursusdag. Al komen de leden
alleen voor hun afscheid, dat is aan de vertrekkende leden zelf. De voorzitter wil in ieder
geval op deze wijze alvast dank uitgesproken hebben.
De voorzitter geeft ook aan te hopen dat de studiedag op 30 november gewoon door kan
gaan, zeker in de wetenschap dat er toch strengere maatregelen dreigen te komen nu
ook deze regio hoge prioriteit heeft binnen de coronaproblematiek.
10. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en aanwezigheid. De vergadering
wordt gesloten om 21.30 uur

Hoogerheide, 22.10.2020
namens de voorzitter: Dhr J.A.B Ernst
secretaris: Dhr W.J. Soeters

