Website: www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl
Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 25 februari 2021
via Microsoft Teams.
Aanwezig: zie presentielijst
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom voor deze speciale openbare vergadering midden in
coronatijd. De voorzitter geeft aan het jammer te vinden dat het digitaal moet, maar het is
niet anders op te lossen en fijn dat het dan toch op deze manier kan.
2. Mededelingen vanuit het DB
Er zijn niet echt mededelingen vanuit het DB, behalve dat er nagedacht is over de wijze
waarop we moeten vergaderen in deze tijd. Er is gekozen voor Microsoft Teams, omdat
het op deze manier toch openbaar kan en mensen op aanvraag via een link kunnen
inloggen als toehoorder. Er is wel een regulier overleg geweest met de wethouder. Daar
is ook een kort verslag van gemaakt door het DB.
Verder is er een online overleg geweest via Teams met het Sociaal Domein Bergen op
Zoom. Dit is vergelijkbaar met de Wmo Adviesraad. De voorzitter van het Sociaal Domein
Bergen op Zoom had verzocht tot overleg. Via Teams is er een kennismaking geweest
en zijn wat ervaringen uitgewisseld. Dit kan in de toekomst tot meer overleg leiden, maar
is nu nog niet aan de orde. Het was een prettig overleg, maar inhoudelijk waren er weinig
bijzonderheden. Het was echt meer een kennismaking.
3. Mededelingen wethouder L. van der Beek en beleidsmedewerker
•

•

•

•

Omdat de beleidsmedewerker tijdelijk afwezig is, is de vraag of bepaalde zaken wel
opgepakt kunnen worden via deze weg. Volgens de wethouder kan via hem contact
worden gezocht, waarna hij de zaken naar de juiste personen op de afdeling zal
sturen.
De wethouder brengt zijn complimenten over aan de Wmo Adviesraad om op deze
manier te vergaderen. Hij vindt het een goed idee om via Teams toch contact te
houden en zo een openbare vergadering te houden, ook al zijn er nog wat
probleempjes bij het inloggen.
Dit jaar zou er een nieuwe aanbesteding voor de Wmo zijn. Om diverse redenen is
besloten hiervan af te zien en het bestaande contract te verlengen. De bestaande
afspraken zullen wel aangescherpt of aangepast worden. De aanbieders blijven
hetzelfde. Er wordt geprobeerd te komen tot meer efficiency, daarom zullen er ook
efficiencymaatregelen worden doorgevoerd.
Er is een stuk onderweg naar de Wmo Adviesraad. Het gaat om de verordening
maatschappelijke ondersteuning met wat kleine wijzigingen. Het is vooral een kleine
aanscherping op het gebied van fraudebeleid binnen PGB’s. De Wmo Adviesraad
staat het vrij hier advies op te geven, al betreft het een kleine aanpassing.

1

•

•

•

•

Er is een nieuw plan van aanpak opgesteld voor de vroegsignalering in de
schuldhulpverlening. Dit plan van aanpak is al naar de Wmo Adviesraad gestuurd of
staat op het punt verstuurd te worden. Er is over het beleidsplan zelf al een advies
uitgebracht door de raad, maar dit is nog het uitvoeringsplan. Het streven is om meer
naar de voorkant te gaan. Als de woningbouw bijvoorbeeld na een maand
huurachterstand al een signaal afgeeft, dan kan dit al opgepakt worden. Er zijn ook
afspraken gemaakt met onder meer de watermaatschappij en de zorgverzekeraars.
Zo kunnen sneller stappen worden ondernomen om mensen te helpen. Het
uitvoeringsplan is de basis van het beleidsplan en moet gezien worden als ter
kennisname voor de Wmo Adviesraad.
In de nieuwsbrief zijn zaken opgenomen, waarbij een aantal wat nadere uitleg
behoeft. Zo is het subsidiebeleid voor verenigingen aangehouden. Om de vier jaar
moeten verenigingen een nieuwe aanvraag doen. Vorig jaar was deze termijn
eigenlijk afgelopen maar in verband met de coronacrisis kunnen veel besturen niet
samenkomen. Daarom is toen vanuit de gemeente besloten de termijn te verlengen.
Dit jaar is opnieuw besloten tot verlenging om dezelfde reden. Dit besluit is mede
ingegeven naar aanleiding van een evaluatie van het subsidiebeleid. Dit was een
positieve evaluatie, waarbij het beleid goed ontvangen was, wat het besluit tot
verlenging op deze manier makkelijker maakte.
Op het gebied van uitvoeringszaken: de Stichting Samen Werken (SSW) houdt op te
bestaan. De stichting was een belangrijke partner voor de gemeente voor mensen die
al langdurig uit het arbeidsproces waren. Maar SSW was eigenlijk te klein voor de
schaal waarop ze acteerde. Vanuit onder meer Steenbergen was er ook wel de wens
om uit de stichting te stappen. Als bestuur is daarom gezegd dat er in de huidige
vorm geen bestaansrecht meer is voor de stichting. Mensen die begeleiding nodig
hebben, blijven begeleiding krijgen. Er staan nog genoeg mensen aan de kant. Vanuit
SSW is een trajectbegeleider overgenomen door de gemeente en deze is nu
gepositioneerd binnen de BWI. Iemand die een bijstandsuitkering aanvraagt, kan
gelijk in gesprek met deze begeleider. Dan wordt ook gekeken naar wat er mogelijk is
om mensen te activeren, bijvoorbeeld op weg naar werk, maar ook via verenigingen
of ander maatschappelijk werk. De wethouder vindt het goed dat deze functie van
trajectbegeleider er nu is binnen de gemeente en de integrale toegang.
De nieuwsbrief komt er dus aan met nog meer onderwerpen. Deze komen in het
volgende overleg van de Wmo Adviesraad nader aan de orde.

4. Notulen openbare vergadering van 10.12.2020
De voorzitter vraagt zich af hoe het zit met het vervolg op de jongerenbijeenkomst.
Volgens de wethouder is hier inderdaad een vervolg op geweest. Zo is gekeken naar hoe
de coronacompensatiemiddelen voor jongeren kunnen worden ingezet. Het geld hoeft
niet opgepot te worden, maar wordt ook niet aan de voorkant weggegeven. Verenigingen
mogen initiatieven aandragen. Wanneer verenigingen ondersteuning nodig hebben voor
initiatieven voor jongeren, zoals ondersteuning via de buurtsportcoach, dan staat de
gemeente hiervoor open. Er zijn middelen en mogelijkheden voor.
Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat de beleidsmedewerker contact zou
leggen met een werkgroepje bestaande uit de heer Sanders en de heer van Dorst. Door
de afwezigheid van de beleidsmedewerker verloopt het contact hiervoor nu tijdelijk via de
wethouder.
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Eveneens naar aanleiding van de notulen is door de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed
Zuidwesthoek gevraagd of bepaalde uitlatingen gedaan zijn in de vorige openbare
vergadering. Het bestuur heeft de organisatie verwezen naar het daadwerkelijk
vaststellen van de notulen. De Wmo Adviesraad is in deze geen partij en wil ook geen
partij zijn. Na deze openbare vergadering zijn de notulen vastgesteld en dus ook
openbaar en kan de stichting deze bekijken wanneer ze dat wenst. De wethouder geeft
aan dat de spanning hiervoor al deels uit de lucht is genomen, omdat er binnen de
gemeente onafhankelijk onderzoek is aangevraagd of er toch niet een rendabel
businessplan is op te zetten voor de locatie van De Stappen met behoud van de oude
muren. De locatie zelf is wel van essentieel belang voor het toekomstige IKC.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen.
Actiepunt Thuiszorg: dit ligt stil door de coronacrisis volgens de heer Verhagen. Volgens
de wethouder kan de Wmo Adviesraad eventueel via de gemeente opvragen hoe het
staat met de uitvoering, zoals of er nog wachtlijsten zijn. Dit is nu onbekend. De
wethouder gaat hier achteraan.
Actiepunt Ouderenbeleid: het punt eenzaamheid moet nog nader bekeken worden. Er is
verder al op gereageerd.
Actiepunt Burgerparticipatie: ook dit ligt stil door corona. Waar het kan wordt, wordt
getracht contact te maken via de voorzitter.
Actiepunt Jeugdzorg: In verband met corona zijn gemaakte afspraken nog niet van de
grond gekomen.
Actiepunt Zorgkosten: tijdens de studiedag in 2019 is afgesproken dat gekeken zou
worden naar de toename van de zorgkosten en de betekenis hiervan voor de inwoners
van Woensdrecht. Dit zou onderzocht kunnen worden door een stagiair van een
hogeschool. Volgens de voorzitter meldt de heer Ercel dat het in proces is bij een
hogeschool, maar de precieze stand van zaken is onbekend. De voorzitter vraagt zich af
of het nog steeds haalbaar is dit onderzoek uit te voeren. De heer Sanders merkt op het
onderwerp wellicht beter even te parkeren tot betere tijden en het daarna weer op te
pakken. Het onderwerp wordt voor nu even geparkeerd en er wordt nader geïnformeerd
bij de heer Ercel.
Actiepunt Jaarplan Sociaal Domein. Er is eigenlijk geen jaarplan voor het Sociaal
Domein. Een vierjarig beleidsplan is er wel, maar per jaar is er geen actieplan.
Actiepunt Schuldsanering: mevrouw Overbeeke merkt op dat ze wel wat contact heeft
gehad via mensen die ze ook via haar werk treft, onder meer Thuiszorg en Traverse. Via
de Thuiszorg komt ze niet veel verder, omdat deze de AVG erg strikt naleven. De hoogst
gecertificeerde medewerker mag alleen met de toestemming van de cliënt iets
ondernemen, wat weer de vraag kan oproepen of mensen zich wel of niet willen laten
helpen. Bij Traverse ligt het meer aan hoe het staat met de begeleiding van de cliënt. In
het genoemde uitvoeringsplan schuldhulpverlening staat meer informatie meldt de
wethouder. Onder meer de BWI voert projecten als Grip op Geld uit, maar ook het
Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld kunnen gekoppeld worden aan de BWI. Voor
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Grip op Geld zoekt mevrouw Overbeeke nog contact met de betrokken BWImedewerkers, de heer Jansen of mevrouw van der Vliet.
Actiepunt Wmo 3.0: Fysiek vergaderen is voor dit werkgroepje nu niet mogelijk, wat het
lastig maakt om Wmo 3.0 van de grond te krijgen. De heer Buis merkt op dat in de
notulen vermeld staat dat hier in een besloten vergadering op terug zal worden gekomen.
Dat klopt, maar dit is nu dus even lastig. Het onderwerp stond ook gepland voor de
cursusdag, maar deze is ook niet doorgegaan. Het onderwerp wordt dus vervolgd.
5. Informatiebrief aan Wmo Adviesraad van 26.01.2021 behandelen
•

De wethouder geeft de stand van zaken omtrent de toeslagenaffaire aan binnen de
gemeente Woensdrecht. Ook in deze gemeente zijn er slachtoffers. In eerste
instantie ging het om vier gezinnen, toen acht en nu zijn er al elf huishoudens
slachtoffer. Er staan gesprekken gepland met deze huishoudens. Door de deelname
aan de VNG zit de gemeente Woensdrecht via de wethouder redelijk dicht op het
vuur. De voorzitter vraagt zich af of er nog meer slachtoffers kunnen volgen. Dit valt
inderdaad niet uit te sluiten. Het leken er in eerste instantie acht te zijn, omdat deze
gezinnen via de Belastingdienst zelf werden doorgegeven, maar er bleken er dus
meer te zijn. De voorzitter vraagt of deze mensen zichzelf aanmelden? Van de elf
heeft er zich eentje zelf gemeld. Het betreft echt schrijnende zaken volgens de
wethouder. Een van de huishoudens heeft de situatie zelf weten op te lossen via
familie, wat bewonderenswaardig is gezien de houding van de Belastingdienst. Van
de betrokken casussen hadden er acht een buitenlandse naam, of de kinderen of de
gezinnen zelf. Dat geeft volgens de wethouder aan hoe subjectief er gewerkt werd.
Hoe meer er van zo’n dossier inzichtelijk is voor de wethouder, hoe meer schandalig
de situatie lijkt te zijn. De voorzitter geeft aan de gang van zaken inderdaad ‘niet
netjes’ te vinden. De hoop is dat het bij deze elf blijft, aangezien de zaak al triest
genoeg is.

•

Met betrekking tot de ‘overstroming aan daklozen’ bij de Daklozenopvang, zoals dit
onlangs te lezen was in de media: hierbij waren zover bekend geen mensen uit
Woensdrecht betrokken. De wethouder was erg verbaasd over de ontwikkeling, maar
het probleem zit met name in de doelgroep arbeidsmigranten. Het is zorgelijk dat
deze mensen opeens op straat komen te staan en de werkgever zich niet
verantwoordelijk voelt. In de praktijk worden huren voor arbeidsmigranten vaak
verrekend met hun lonen, maar als het loon wegvalt, kan de huur ook niet betaald
worden en staan mensen op straat. De hoop is dat er aandacht voor deze mensen is.

6. Reacties op het concept jaarverslag van 2020
De heer van Dorst merkt op dat de term ambtelijk secretaris hem in verwarring brengt.
Moet dit geen beleidsmedewerker zijn? Dit klopt. Dit zal worden gewijzigd. Verder zijn er
geen op- of aanmerkingen en na het voorstel van de heer van Dorst zal het jaarverslag
worden gewijzigd en vervolgens verzonden worden. Het financieel jaarverslag wordt later
toegestuurd. Een kascontrole is nog wel nodig en ook de leden moeten nog
kennisnemen van het financieel jaarverslag. Afhankelijk van de informatie over het
budget via de gemeente kan het financiële deel verder geregeld worden op korte termijn.
Dan kan ook de begroting goedgekeurd worden.

4

7. Rondvraag
Mevrouw Overbeeke vraagt zich af of het vanuit de Wmo Adviesraad geen goede geste
zou zijn om als vrijwilliger op de stembureaus te zitten. Dit is inmiddels al geregeld, maar
gebeurt wel al. Volgens de wethouder is er veel respons gekomen op de oproep tot
vrijwilligers voor stembureaus en zijn er genoeg mensen. Onder hen bevinden zich ook
leden vanuit de Wmo Adviesraad.
De heer Soeters vraagt zich af wat te doen met de mensen die zich niet afgemeld
hebben voor de digitale openbare vergadering. Moeten deze aangesproken worden? Er
zal inderdaad even nagevraagd worden of het alle leden al dan niet gelukt is om in te
loggen voor de digitale vergadering. De heer van Dorst vindt dat je mensen ook mag
aanspreken op het feit dat ze zich niet afmelden.
De heer Bakker had zich aangemeld als toehoorder en vond het fijn de vergadering op
deze manier bij te kunnen wonen. Hij vraagt zich wel af of de notulen niet inzichtelijk zijn.
Deze zijn inzichtelijk, maar pas zodra ze vastgesteld zijn, worden ze gepubliceerd.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. De voorzitter dankt alle aanwezigen en
hoopt zo snel mogelijk weer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Kan dit niet, dan volgt de
volgende bijeenkomst weer via Teams. Dit blijft dan voorlopig de vergadermethode,
waarbij mensen ook uitgenodigd worden de vergadering openbaar bij te wonen via een
link.
Hoogerheide, 25.02.2021
namens de voorzitter: Dhr J.A.B Ernst
secretaris: Dhr W.J. Soeters
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