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Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 23 januari 2020
in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogerheide.
Aanwezig: zie presentielijst
1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom bij deze eerste vergadering van het nieuwe
kalenderjaar. Hij hoopt dat het maar weer een mooi jaar mag worden.
2. Mededelingen DB
* Het jaarverslag is in concept klaar en wordt zo snel mogelijk door de secretaris
doorgestuurd naar alle leden. Op- en aanmerkingen zijn dan nog door te geven door alle
leden. De formele vaststelling van het jaarverslag vindt dan in februari/maart plaats.
* Er was een plan voor een onderzoek naar de stijging van de zorgkosten door een
stagiair. De werkgroep Burgerparticipatie/Wonen en Zorg is hier mee aan de slag gegaan
onder leiding van mevrouw Kuehn. De heer Ercel heeft contact gehad met Avans
Hogeschool en via het stageprogramma SAM een aanvraag gedaan. De aanvraag is
echter net iets te laat binnen gekomen. De opdracht kan pas in het volgende semester
als opdracht uitgevoerd worden door een stagiair. Alle stageperiodes lopen van
september-februari en van februari-juni. Een eventuele optie is om een vacature op te
stellen voor een stagiair uit de buurt. Op LinkedIn is de opdracht ook geplaatst, maar hier
zijn geen reacties op gekomen. Mevrouw Brouwers merkt als beleidsmedewerker op dat
wellicht ook Hogeschool Zeeland te benaderen valt voor een stagiair. Ook wijst de heer
Verhagen op Breda University, het voormalige NHTV, waar wel met trimesters wordt
gewerkt. Daar zouden wellicht nog opties zijn. De heer Ercel gaat contact opnemen met
beide onderwijsinstellingen
* Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de flyer voor de Wmo Adviesraad
Woensdrecht. Deze zal huis-aan-huis verspreid moeten worden. De tekst is in concept
klaar. Mevrouw van Peppen is hiermee bezig geweest. Er zijn offertes opgevraagd wat
verspreiding binnen de gemeente gaat kosten. De kosten hiervan lopen nog al uiteen,
van zo’n 200 euro tot rond de 900 euro. De ontwikkeling van de flyer zelf kost 150 euro.
De heer van Dorst denkt dat het niet verstandig is de flyer met reclamefolders te laten
verspreiden, in verband met de nee-nee-stickers. De wethouder oppert nog het idee om
de flyer in te sturen via het redactiesysteem van de Woensdrechtse Bode of de
Zuidwestkrant. Dit is doorgaans gratis.
* Er zijn vacatures binnen de Wmo Adviesraad dit jaar. Hier zijn tot nog toe slechts twee
reacties op gekomen. De interviews met de kandidaten staan gepland voor woensdag 29
januari. Er is specifiek gevraagd naar kandidaten voor de functie van secretaris. De
invulling hiervan lijkt vooralsnog niet te lukken. Er wordt gekeken naar de kandidaten uit
de vorige ronde, of zij eventueel nog interesse hebben voor een functie binnen de
adviesraad. De voorzitter verzoekt de leden eventuele kandidaten uit het eigen netwerk
te benaderen voor de vacature. Persoonlijke benadering wordt altijd gewaardeerd. De

heer van Dorst vraagt zich af of er onder de leden wellicht gegadigden zijn voor de
functie van secretaris, anders kunnen zij zich altijd melden.
3. Notulen openbare vergadering van 14.11.2019
De voorzitter merkt op dat op pagina 4 een vraag gesteld wordt naar aanleiding van de
presentatie over Magis. De overeenkomsten zouden eerst geregeld moeten worden en
de Wmo Adviesraad zou hier nader over geïnformeerd worden. Is hier al meer over
bekend? Dit is niet het geval en wordt nader uitgezocht. Dit punt komt op de actielijst. De
notulen worden verder goedgekeurd en vastgesteld.
4. Terugkoppeling werkgroepen
A. Burgerparticipatie/Wonen en Zorg
Mevrouw Kuehn merkt op dat de werkgroep nog niet bijeen is geweest sinds de
laatste keer. Een planning wordt deze avond nader bekeken. In december heeft de
werkgroep zich gericht op de onderzoeksopdracht en de vacature, waardoor de
werkgroep een maandje heeft overgeslagen. Er zijn dan ook geen verdere
mededelingen.
B. Sociaal Domein/Jeugdzorg
De heer de Heer merkt op dat ook zijn werkgroep niet bijeen is geweest in de
afgelopen periode. Er zijn dus ook hier geen mededelingen.
5. Mededelingen wethouder L. van der Beek en beleidsmedewerker
* Buiten de informatiebrief die is verstuurd is er eigenlijk geen aanvullende informatie of
nieuws. Op dit moment is er gewoon niets qua nieuws volgens de wethouder. De
afgelopen maanden is het alleen maar over de centjes is gegaan en die discussie houdt
nog even aan. Er is verder dus geen informatie.
De voorzitter merkt op of er eventueel wel een stand van zaken gemeld kan worden
omtrent de Integrale Toegang. Die is er inderdaad. Er wordt gewerkt aan een
collegevoorstel. Er komt een soort projectgroep met een aantal mensen die het plan weer
oppakken en doorzetten. Door vervanging op het dossier is het wat stilgevallen. Er zijn
gesprekken gevoerd in Ossendrecht en Huijbergen, met het idee om daar in klein comité
al te starten. Dit wordt dan geen pilot, omdat die er al in Putte was. Het hele plan zoals
we dat kennen blijft staan, waarbij we dorpsgericht met dorpscoördinatoren willen
werken. Hoe dit per kern wordt ingevuld is nog de vraag. Het leveren van coördinatoren
vanuit de gemeente is wel een optie, maar er wordt geen geld voor uitgetrokken, omdat
daar geen middelen voor zijn. Het is zaak slim te organiseren zodat bijvoorbeeld de
infrastructuur binnen een kern benut kan worden. In Ossendrecht is bijvoorbeeld al een
vrijwillig cliëntondersteuner en er is een sociaal zorgpunt waar wellicht iets mee gedaan
kan worden. In Huijbergen is gesproken met het Dorpsplatform en de Dorpscoöperatie.
Een en ander moet goed afgestemd gaan worden. Als een dorpscoördinator iets
waarneemt, dan moeten bij de gemeente niet de luiken dicht gaan. De dorpscoördinator
wordt dus ingezet maar door middel van slim organiseren. Ook wordt gesproken over het
naar voren halen van de ISD, door functies vanuit het Werkcentrum meer naar de
Integrale Toegang te halen. De gemeente probeert de verwachtingen wel wat te
temperen. Er zal niet direct een Integrale Toegang staan, een en ander wordt geleidelijk
ingevoerd. Er staat ook nog een vraag open vanuit de Wmo Adviesraad over de
cliëntondersteuners. Dit wordt getracht mee te nemen in de ontwikkeling.

De heer de Heer vraagt zich af of er nog een terugkoppeling volgt naar de stuurgroep
Integrale Toegang. De wethouder geeft aan dat het zeker niet meer dan beleefd is dat dit
gaat gebeuren.
* De heer van Dorst heeft nog een vraag over de informatiebrief. Minderbedeelden
moeten deel kunnen nemen aan sport, cultuur en recreatie binnen de gemeente. Hier zijn
diverse organisaties voor actief. Werken al deze instellingen samen of los van elkaar?
In Woensdrecht voert de Stichting Leergeld uit voor schoolgaande kinderen. Via de
stichting kunnen gezinnen ondersteund worden in de aanschaf van bijvoorbeeld een
fiets, iPad of laptop voor de scholier. In Bergen op Zoom en Steenbergen voert de
stichting ook het sportgedeelte uit. In Woensdrecht zit sport bij het Jeugdsportfonds met
Jacky Jansens van de BWI. Die scheiding blijft ook zo, maar de regeling is precies
hetzelfde. Voor de cliënt maakt het niets uit. Volgens de heer van Dorst is de bepaling
van wanneer iemand voor een vergoeding in aanmerking komt echter onduidelijk. De
heer van Dorst werkt ook voor de Stichting Parasol en komt regelmatig een aanvraag
voor een laptop tegen. Mogelijk hangt dit samen met de gehanteerde minimumgrenzen.
De gemeente hanteert een minimumgrens van 110% van het minimumloon. De Stichting
Leergeld hanteert een grens van 120%. Zit iemand op 115%, dan is er dus geen
vergoeding vanuit de gemeente, maar het staat de Stichting Leergeld vrij om binnen haar
grenzen een vergoeding uit te keren, bijvoorbeeld uit eigen middelen. Bij Stichting
Parasol kan zo’n aanvraag dan wellicht gedaan worden, omdat iemand boven de 110%grens valt en andere middelen dus noodzakelijk zijn.
* Met betrekking tot Beschermd Wonen en Opvang geldt dat er nu nog een
centrumgemeentefunctie voor Bergen op Zoom is. Bergen op Zoom voert dit uit voor een
zestal gemeenten en heeft hiervoor de uitvoering en de middelen. Vanaf 2021 komt dit bij
Woensdrecht zelf terecht. Het komt dan bij de eigen Integrale Toegang te liggen. Het
eigen beheer geldt ook voor de indicaties. Er is op dit moment een flinke stijging van het
aantal aanvragen van beschermd wonen zichtbaar. Dit komt door een stijging van het
aantal aanbieders. Wanneer het aantal aanbieders stijgt, neemt ook het aantal
gebruikers toe. Het overschreden budget van 2019 werd mede veroorzaakt door dit
fenomeen, met een kostenpost van 90.000 euro.
* De heer van Dorst merkt op dat in de informatiebrief ook een 0800-nummer staat
vermeld met betrekking tot de verplichte GGZ. Is dit nummer algemeen bekend? Het
nummer is actief sinds 1 september 2019. Toen was het alleen beschikbaar voor
professionals. Nu is het beschikbaar voor iedereen, per 1 januari 2020 in West-Brabant.
Het nummer zal nu meer gecommuniceerd worden. De eerste casussen in het kader van
de nieuwe wet omtrent de GGZ zijn overigens al binnen.
* Nog met betrekking tot Beschermd Wonen merkt de heer van Dorst op dat in het laatste
kwartaal van 2019 hier berichtgeving over kwam. In de regio West-Brabant-West
maakten 280 mensen gebruik van Beschermd Wonen. Is er al bekend hoe dit voor de
gemeente Woensdrecht geldt? De vraag staat inderdaad nog uit, meldt de
beleidsmedewerker. Het antwoord hierop volgt nog en wordt door de beleidsmedewerker
doorgestuurd. Almata valt hier overigens niet onder, dit valt onder Jeugdzorg Plus.
6. Ingekomen stukken, uitgaande post en mededelingen
Er zijn meerdere ingekomen stukken. Deze worden benoemd door de secretaris. Er zijn
geen uitgaande stukken.
7. Rondvraag

Mevrouw van der Vliet merkt op dat er een bezoek is gebracht aan het Thomashuis in
Huijbergen. Daar was de ontvangst erg hartelijk. De cliënten zaten ook aan tafel. De
mensen daar zijn erg open en willen graag etaleren wat ze doen. Iedereen is welkom.
Met oudjaar was er ook een oliebollenactie die zeer geslaagd was. De nieuwe opzet is
dan ook positief ontvangen. Dit wordt beaamd door de wethouder, die erg blij is met de
nieuwe richting binnen het Thomashuis.
Er zijn geen verdere vragen voor de rondvraag.
8. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. De vergadering wordt gesloten
om 20.10 uur.
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