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Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 28 april 
2022 in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Huijbergseweg 3 in Hooger-
heide. 

Aanwezig: zie presentielijst. 
 
1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet iedereen welkom. De voorzitter geeft aan blij te zijn dat wet-

houder Lars van der Beek nog steeds bij de Wmo Adviesraad aanwezig is na de 

afgelopen verkiezingen en deelt nogmaals zijn felicitaties namens de raad richting 

de wethouder. De heer Verhagen is niet aanwezig in verband met zijn huwelijks-

jubileum. 

2. Mededelingen door de wethouder en beleidsmedewerker sociaal domein 

Mevrouw Bogers is afwezig in verband met vakantie, daarom is de wethouder al-

leen aanwezig. Hij meldt blij te zijn dat hij nog vier jaar als wethouder in het soci-

aal domein mag aanblijven. Het was voor zijn gevoel best spannend qua verkie-

zingen, maar voor de partij en voor hem als persoon hebben de verkiezingen 

goed uitgepakt. De wethouder beschouwt het als een stuk vertrouwen vanuit de 

bevolking. Het is altijd de vraag of zichtbaar is wat de gemeente doet, maar de 

wethouder denkt dat ze wel iets goed hebben gedaan, anders was er niet zoveel 

waardering. Dat gaf ook een goede positie in de onderhandelingen. Er was maar 

één portefeuille die de wethouder wilde vervullen en dat was het sociaal domein. 

Die portefeuille is het ook geworden. Je moet doen waar je goed in bent en waar 

je hart ligt en daar staat de wethouder de komende vier jaar voor, als alles politiek 

goed blijft gaan.  

Er is een coalitie gevormd met ABZ, CDA en D66. Kijkend naar het akkoord en 

naar wat relevant is voor de Wmo Adviesraad: we gaan door met het vormgeven 

van het sociaal domein zoals dit voorheen gebeurde. Acht jaar geleden is de raad 

een bepaalde weg ingeslagen maar binnen het sociaal domein gaat het roer niet 

drastisch om. Ja, er zullen wel wijzigingen komen en dingen die vanuit het land 

op de gemeente afkomen, maar de hele basis van het beleid blijft hetzelfde. Dat 

betekent onder meer ‘kijk naar wat mensen zelf kunnen’, ‘mensen in eigen kracht’ 

en hoe je het dan gaat regelen, maar ook om ‘mensen die buiten de boot vallen’. 

De wethouder zegt ervoor te waken dat het beleid blijft zoals het is met een ruim-

hartig armoedebeleid en blijvende investeringen in preventie en misschien wel 

meer dan voorheen. Bezuinigen is makkelijk maar als niet in preventie wordt ge-
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investeerd, dan is niet alleen de bevolking niet geholpen, maar zijn er ook financi-

ele middelen kwijt. Bij preventie kun je niet zeggen dat iets leidt tot zoveel geval-

len minder. Maar je zorgt er wel voor dat iedereen er wat van leert. In harde cij-

fers kun je het niet duidelijk maken. Daarom blijven we investeren. Waar zit dan 

de nieuwigheid? Woningbouw krijgt prioriteit in akkoord en dat is niets nieuws, 

want dat is in heel Nederland gaande. Ook de klimaatdoelstelling is belangrijk en 

ook economie en werkgelegenheid hebben de aandacht, zoals Fokker Elmo. 

Daar gaat nieuw beleid op komen. Dat is het verschil met het sociaal domein. Als 

we het goed op orde hebben, dan doen we het goed met elkaar. Op de studiedag 

zal hier ook nader op ingegaan worden. Het is geen lopende bandwerk met be-

leidsstukken ter advisering. Het is soms ook wel eens beleidsarm, dan is het ook 

lastig als Wmo Adviesraad om je rol te vervullen. Maar we kunnen wel kijken wat 

we wel op kunnen pakken. In de eerste periode hebben we wel eens een rondje 

gedaan binnen de kernen om te kijken wat er gedaan kan worden. Blijf niet wach-

ten tot er een beleidsstuk langskomt, maar kijk ook naar wat we wel kunnen doen. 

Dat is de boodschap van de wethouder.  

De wethouder geeft aan blij te zijn dat hij door kan met de leden van de Wmo Ad-

viesraad; hij heeft hiervoor ook veel geïnvesteerd in de raad en de lijnen met de 

raad en het dagelijks bestuur zijn kort. Als er zaken zijn, of als de leden signalen 

uit de samenleving horen, geef het dan gewoon door, dan kunnen we het invul-

len.  

Er zijn geen verdere vragen vanuit de raad naar aanleiding van de woorden van 

de wethouder. Hierna volgen de verdere mededelingen. 

* Met betrekking tot de energietoeslag: het eerste deel is uitgekeerd. De ge-

meente gaat er veel mee communiceren, via media en de krant. Kent u mensen 

onder 120% van het minimum, dan hebben ze recht op 800 euro via de ISD. De 

voorzitter geeft aan dat dit in de besloten vergadering besproken is. Als je onder 

de regeling valt krijg je het integraal uitgekeerd. Wie garandeert dat dit geld ook 

echt naar energiekosten gaat? Volgens de wethouder klinkt het gemakkelijk maar 

gaat de gemeente niet over waar mensen het geld aan besteden. Dan snijden ze 

zichzelf in de vingers. De overheidsbemoeienis gaat niet zover dat ze bepalen 

waar het geld naar toegaat. Mevrouw Kouters zegt mensen te kennen mensen 

waarbij het geld naar andere dingen is gegaan. Een meneer op de publieke tri-

bune merkt op dat het ook kan zijn dat mensen hun geld anders besteden in ver-

band met een vast contract. De wethouder geeft aan dat ze snappen dat mensen 

andere dingen kopen, maar het geld is voor de energiebijdrage. De mensen be-

slissen uiteindelijk zelf waar ze het aan uit geven. De voorzitter geeft aan te ho-

pen dat mensen niet verder in de problemen komen. Voor sommigen is het inder-

daad een mazzeltje, maar anderen gaan wel ten onder aan de crisis door bij een 

kleine energiemaatschappij te zitten die ten onder gaan. De Wmo Adviesraad 

hoopt echt dat mensen het aan energie besteden. Mevrouw Boschman vraagt 

zich af hoe het nu gaat met mensen die het al gestort hebben gekregen maar 



 

 

waarbij pas bij de jaarafrekening blijkt dat het niet het toereikend is? Hoe gaat dat 

dan? Het is niet zo dat de gemeente daar iets aan kan doen, het werkt niet zo. Ze 

proberen mensen echt zoveel mogelijk te begeleiden aan de voorkant via allerlei 

organisaties. Mevrouw Boschman vraagt zich af of er in deze gemeente ook ener-

giecoaches zijn? Ja, er zijn energiecoaches die mensen ook kunnen begeleiden, 

al een aantal jaar.  

* De ISD voert voor de gemeente al een deel van het armoedebeleid en sociale 

zaken uit. In de ISD cliëntenraad is momenteel geen verbinding met de Wmo Ad-

viesraad. Voorheen was dit wel het geval met de heer de Heer en mevrouw van 

der Vliet. Maar onderwerpen waar ook de ISD advies op geeft, komen niet altijd in 

de Wmo Adviesraad. Anders is het dubbel, zoals met de energietoeslag. De ISD 

geeft dan eventueel het ‘bindende’ advies, en anders kan de Wmo Adviesraad 

een ongevraagd advies geven volgens de voorzitter. De wethouder merkt overi-

gens op dat mevrouw van der Vliet koninklijk is onderscheiden. Hij vindt dit leuk 

om ook te melden. Waar lid zijn van een een Adviesraad al niet toe kan leiden. 

* Dan is er de verordening leerlingenvervoer. Daar is ook een advies over gege-

ven en dit is ook teruggekoppeld. Dit is unaniem door de gemeenteraad gegaan 

met een paar kleine op- en aanmerkingen.  

* Ook zijn er de NPO-middelen, de tijdelijke incidentele middelen in het kader van 

de coronacompensatie, geoormerkt voor onderwijsachterstanden als gevolg van 

corona. Er is wat incidentele problematiek bijgekomen. Daar heeft de gemeente 

middelen voor gehad, echter ook het onderwijs en de scholen zelf. Het geld, in to-

taal 248.000 euro, is breed ingezet. Er is zowel ingezet op primair onderwijs, zo-

als LPS met bewegingsonderwijs, als secundair onderwijs met het Zuidwesthoek 

College voor psychologische begeleiding en extra jongerenwerk. Er is nu tijdelijk 

een extra jongerenwerker aangesteld bij de BWI. Kombino Care heeft een aan-

vraag gedaan en deze is gehonoreerd. Ook wordt geïnvesteerd in de taalachter-

standen bij kinderen en ook de bieb op school wordt ondersteund. Hierdoor is een 

zeer actuele boekencollectie op school mogelijk. De bieb op school is op ’t Pavil-

joen al een aantal jaar gangbaar, maar het is nu ook in andere kernen aange-

vraagd. Dit is overigens een collegebesluit geweest, en geen raadsbesluit. Het 

betrof een langdurig proces qua gesprekken, maar de wethouder is blij dat het 

geoormerkt was.  

* Ook heeft de gemeente een subsidieaanvraag gedaan op het gebied van cliën-

tenondersteuning. Dit is vorige week in het college geweest. Op het gebied van 

cliëntenondersteuning hebben we professionals en vrijwilligers. Qua klanttevre-

denheid scoren we hoog, maar cliëntenondersteuning is nog onbekend, ondanks 

alle aandacht hiervoor al qua communicatie. De gemeente heeft nu een subsidie-

aanvraag gedaan en krijgt in ieder geval ondersteuning van een projectleider om 

hier nog meer aandacht op te vestigen. Het betreft een subsidie van 50.000 euro. 



 

 

De wethouder hoopt dat de gemeente deze subsidie krijgt. Je mag deze subsidie 

ook alleen maar uitgeven aan waar je het voor aanvraagt.  

De heer Soeters merkt op over de bekostiging van het leerlingenvervoer hier 

geen feedback over terug gehad te hebben. Er lijkt iets mis te gaan in het mailver-

keer. De heer Soeters doet het verzoek de feedback nogmaals te sturen, zodat 

de Wmo Adviesraad het kan archiveren.  

3. Presentatie over stichting SUN (Stichting Urgente Noden) door mevrouw 

Boschman 

Mevrouw Boschman is niet alleen lid van de Wmo Adviesraad Woensdrecht maar 

ook coördinator van Stichting Urgente Noden (SUN) in de gemeente Nisser-

waard. Volgens mevrouw Boschman heeft SUN altijd bestaan, maar heeft het een 

ander gezicht gekregen in de loop der jaren. De voedselbank en de kledingbank 

zijn vaak een bekend fenomeen, maar SUN is minder bekend. Via SUN wordt 

snel een oplossing gezocht voor mensen die tussen wal en schip belanden. SUN 

bestaat al sinds 1914, maar de noodbureaus werden afgebouwd na de invoering 

van de bijstandswet in 1965. In 2012 werd SUN ‘heropgericht’ met heropbouw 

van noodhulpbureaus, omdat er toch behoefte bleek. Anno 2022 zijn er 26 nood-

hulpbureaus in ruim 100 gemeenten en is er gestart met tandemteams voor een 

realisatie van landelijke dekking. Iedereen kan in de schulden komen, ongeacht of 

je veel geld of weinig geld hebt. Er kunnen altijd urgente noden op je pad komen. 

Dat heeft soms te maken met persoonlijke problemen, het overkomt je vaak. Je 

bent dan wel afhankelijk van wie er naast je staat. Vaak ga je dan naar je eigen 

netwerk, zoals vrienden, familie en bij geldkwesties ga je naar banken of verzeke-

raars, maar je kunt ook naar de gemeente of naar verenigingen, kerken, voedsel-

bank stappen voor hulp.  

Mevrouw Boschman is coördinator voor SUN in Nisserwaard. Was daar een 

noodzaak voor een noodhulpbureau? Dit bleek zo te zijn. In korte tijd zijn er veel 

aanvragen geweest. Het gaat dan om mensen in urgente nood die niet in aan-

merking komen voor een voorliggende voorziening die dan bij SUN aankloppen. 

Mevrouw Kouters vraagt zich af waarom ze niet in aanmerking komen voor voor-

liggende voorzieningen? In de gemeente Spijkenisse kon je bijvoorbeeld bijzon-

dere bijstand aanvragen als je koelkast kapot was. Maar dat beleid is veranderd, 

er is bezuinigd op bijzonder bijstand. Daardoor kun je wel een aanvraag doen, 

maar dan krijg je een brief terug dat je ervoor had kunnen sparen. Probleem is 

dat mensen die een aanvraag doen, vaak al in de participatiewet zitten en een bij-

standsuitkering hebben, dus die kunnen niet sparen. Ze kopen dan goedkoop op 

Marktplaats, maar zonder garantie en dan weer hetzelfde probleem op termijn. 

Door SUN is er overleg mogelijk en we signaleren naar de gemeente: waar wor-

den allemaal aanvragen voor gedaan? Bijvoorbeeld: er zijn veel aanvragen voor 

tandartsen, dan kunnen we hier nader naar kijken. In ieder geval kan dan via 

SUN een aanvraag gedaan worden, dat een behandeling uitgevoerd wordt bij de 



 

 

tandarts. Er zijn wel een aantal voorwaarden: het moet gaan om een eenmalige 

gift en is er begeleiding mogelijk? Een particulier kan geen aanvraag doen, de 

hulpverlener wel. De hulpverleningsinstantie krijgt ook het geld toegestuurd, zodat 

het geld ook gebruikt wordt waar het voor aangevraagd wordt. SUN is geen con-

current van de gemeente, ze werken juist samen. SUN moet gezien worden als 

een soort extra stap voor de gemeenten. Er is regelmatig overleg met de wethou-

ders van de gemeenten, maar ook wordt gekeken naar samenwerking met bijzon-

dere bijstand. Mevrouw Kouters vraagt zich af of de gemeente dan een aanvraag 

onderzoekt. Nee, de aanvraag verloopt via SUN. Wel wordt vaak gekeken naar 

de behoefte aan een noodhulpbureau. Moet de gemeente dan toestemming ge-

ven? Ja, dit is in inderdaad het geval. Als er een noodhulpbureau wordt opgezet, 

financiert de gemeente de coördinator maar verzorgt SUN de gelden via giften. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door SUN, maar met hulp van een projectgroep 

bestaande uit leden van vrijwilligersorganisaties en mensen van de gemeente. 

Zoals hulpverleners etcetera. Het betreft niet de slager die zijn eigen vlees keurt. 

In de projectgroep in Spijkenisse zijn het bijvoorbeeld mensen van Thuis in de 

wijk. SUN gaat niet over het beleid van een gemeente. Mevrouw Kouters vraagt 

zich af of SUN moet inspringen voor beleid waar de gemeente in tekort schiet? 

Nee, daarom is het fijn en noodzakelijk dat er noodhulporganisaties zijn. Het is 

een aanvulling op hetgeen er al is. Het is fijn dat we in Nederland samenleven en 

dat er landelijke fondsen zijn die hierin kunnen bijstaan. Maar landelijke bekend-

heid vergaren is ook belangrijk. Een gemeente kan niet alles zelf oplossen. Dat is 

ook de kracht van SUN. Via fondsen krijgt SUN gelden, dus we besparen op de 

maatschappelijke fondsen. Een aanvraag wordt digitaal gedaan en wordt beke-

ken door een coördinator. Hierdoor kan eventueel binnen 24 uur geld al gehono-

reerd worden. Iedereen kan dus een aanvraag doen mits onder professionele be-

geleiding. Er moet ook een hulpplan zijn. Als er bijvoorbeeld een aanvraag komt 

voor een eenmalige huur, dan zal er de maand daarop ook nog een aanvraag vol-

gen. De gift moet dus een stap vooruit brengen. Een voorbeeld: een gezin moest 

uit huis geplaatst worden, maar het gezin kon in een vakantiewoning. Echter: in 

het boodschappengeld of de kosten om te reizen werd niet voorzien door de ge-

meente. Via SUN kon er een gift komen voor die gelden en zo werd de urgente 

situatie opgelost. Mevrouw Kouters vraagt zich af of er instanties zijn die bezwaar 

hebben tegen gelden naar de hulpverlening? Nee, ze juichen het alleen maar toe, 

omdat ze samen met de klant dan op pad kunnen voor hetgeen wat nodig is. De 

instanties versterken elkaar. De coördinator is vaak al heel lang in dienst van een 

gemeente, en kent de sociale kaart. Er ontstaat een goede samenwerking, waar-

door men elkaar versterkt. SUN biedt maatwerk en is voor iedereen toegankelijk.  

Het is een laagdrempelig bureau, zonder kantoor, alles gaat digitaal. Daardoor 

zijn er extra middelen voor de inwoner. Als er geen gift komt, dan weet de coördi-

nator door te sparren met alle partijen waar men wel terecht kan of welk voorlig-

gend veld aangesproken moet worden. Eventueel valt het geld zo binnen 24 uur 

geld over te maken. In de coronacrisis konden ze zo de crisis beperkt houden bij 



 

 

de mensen, door snel te handelen. SUN kan een handje helpen. SUN Nisse-

waard bestaat sinds 2020. Er is een bestuur met zes personen met een ex-wet-

houder van het sociaal domein als voorzitter. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen 

vakkennis. Het bestuur is erg actief, maar heeft een coördinator gezocht. Dit is 

voor mevrouw Boschman de kers op de taart. Als bestuur is gewerkt naar een 

laagdrempelig aanvraagformulier, dat iedereen moet kunnen invullen. Maar alle 

geldzaken moeten hierbij ook aan bod komen. Als een verschil positief is tussen 

inkomsten en uitgaven, dan kan er gespaard worden. Maar ook als er sprake is 

van bewindvoering, kan SUN er iets mee. Ze kunnen adviseren, ze hoeven geen 

heel hulpplan, maar wel een korte toelichting hoe het probleem ontstaan is. Op 

welke manier kan een stap vooruitgezet worden? Voor iedere SUN aanvraag is 

het anders geregeld. Er zijn met bepaalde tandartsen of witgoedleveranciers af-

spraken gemaakt, dus ze proberen ook ondernemers enthousiast te krijgen voor 

SUN. Ze kijken naar hoeveel mensen ze kunnen helpen. Als het formulier binnen 

komt, dan bekijkt de coördinator alle aanvragen. Ieder bestuurslid heeft een week 

piketdienst en dan wordt de aanvraag doorgenomen met dit bestuurslid. Mevrouw 

Boschman werkt al heel lang in de gemeente Nisserwaard. Ze heeft daardoor 

veel kennis en ook al heeft ze soms oordelen, door het vierogensysteem met een 

bestuurslid kunnen ook andere perspectieven bekeken worden. Bij toekenning 

van een aanvraag gaat deze naar de penningmeester, dan wordt de betaling 

doorgegeven aan het opgegeven banknummer.  

Als er behoefte is aan, dan zou mevrouw Boschman willen adviseren om als ge-

meente Woensdrecht te kijken of SUN iets voor deze regio is.  

De wethouder vraagt zich af van wie de middelen zijn uit de private fondsen. Hoe 

komen die gelden bij SUN terecht? SUN doet aanvragen bij landelijk erkende 

fondsen. SUN kent die gelden dan toe. ING is ook SUN gaan ondersteunen, maar 

het is voor mevrouw Boschman niet duidelijk of dit geldelijk is, maar ING helpt 

SUN dus wel mee. SUN geeft ook een signaleringsfunctie door richting Den 

Haag. Het zijn dus gewoon landelijke fondsen.  

De voorzitter vraagt zich af of de kosten voor de coördinatie voor de gemeente 

zijn? Ja, in Nisserwaard is dit deels het salaris van de coördinator, maar ook de 

opstart van het bureau en de website. Mevrouw Boschman werkt acht uur per 

week als coördinator. Door een actief bestuur is zij alleen bezig met de aanvra-

gen en met voorlichting, en dus alleen uitvoeringsgericht werkzaam.  

Een meneer op de publieke tribune vraagt zich af hoe het zit met anderstaligen? 

Een hulpverlener doet de aanvraag, een particulier kan dit niet. Het heeft vaak te 

maken met de bekendheid van SUN in de gemeente. Ook anderstaligen zullen 

dus in een hulpverleningstraject moeten zitten. Een bijzondere bijstandsuitkering 

voor woninginrichting is overigens altijd een lening.  

Mevrouw van der Velden zegt in haar werk regelmatig SUN tegen te komen. Het 

helpt echt om mensen zo een stap verder te helpen.  



 

 

De voorzitter dankt mevrouw Boschman voor de presentatie. Verdere opvolging 

komt via de mail, waarbij mevrouw Boschman ook zorgt voor toezending van de 

presentatie.  

De wethouder zegt geïnteresseerd te hebben zitten luisteren. Hij kende het ver-

haal van SUN niet. Hij vindt het leuk dat leden van de Wmo Adviesraad ook zelf 

presentaties geven. Hij zou graag de presentatie willen ontvangen. De wethouder 

ziet wel positieve dingen, maar de inhoud moet vooral even landen. Hij wil er in-

tern naar laten kijken.  

De voorzitter geeft aan er gezamenlijk ook naar te kijken en het serieus te bena-

deren. 

4. Notulen openbare Wmo Adviesraadvergadering van 3-02-2022 

Naar aanleiding van de actiepunten over de vergadering van november op pagina 

6, dit is afgehandeld. Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen. 

 

5. Informatiebrief Wmo Adviesraad 

De informatiebrief hebben de leden ontvangen. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen. De heer Buis vraagt zich wel af hoe het zit met de eigen bijdrage. 

Dat is nog onbekend, maar de wethouder zou wel blij zijn als deze weer wordt 

ingevoerd.  

 

6. Wmo 3.0 (de heer Buis, de heer Soeters) 

De wethouder is geïnformeerd en tijdens de cursusdag wordt hier in de middag 

nader op ingegaan. De wethouder vindt het goed dat het wordt toegelicht. Me-

vrouw Hagenaars komt hiervoor mee, zij is betrokken op dit vlak namens de ge-

meente. 

7. Project eenzaamheid de heer Sanders met de BWI 

Er zijn geen bijzonderheden te melden. De heer Sanders heeft wel een mail ge-

stuurd, met het verzoek een reactie te geven door de raad op de vragenlijst. Bij 

deze wordt nogmaals een oproep gedaan aan de leden om hierop te reageren.  

8. Project zorgkosten mevrouw Overbeeke met de BWI 

Mevrouw Overbeeke heeft van de heer Inja een bevestiging gekregen. Hoge-

school Zeeland heeft in ieder geval het project uitgezet bij de studenten, die kun-

nen daar nu op inschrijven. Dus het is nog even afwachten.  

9. Cursusdag 2022 de heer Verhagen en de heer Ernst 

Het programma is grotendeels rond. Wel wordt nog gezocht naar een dagvoorzit-

ter, die vanuit zijn of haar vakkennis de dag nog kan vormen of inhoud kan geven. 

Er zal ook spraken zijn van een aantal bezielende ontmoetingen, vooral tussen de 



 

 

leden zelf. Het wordt geen overladen programma, redelijk relaxed. De locatie is 

De Jonckheer en na afloop volgt met de burgemeester en wethouder een etentje. 

De uitnodiging komt uiterlijk twee weken voor aanvang.  

10. Actielijst 

De actielijst is hetzelfde als de vorige keer. Er is niets bijgekomen, dus voorals-

nog is deze up-to-date. Bij noodzaak kunnen de leden via mail communiceren.  

11. Rondvraag 

Mevrouw Kouters merkt op dat het een dilemma is, maar ze hoorde de wethouder 

zeggen dat communicatie goed en nodig is. Helaas worden de Woensdrechtse 

Bode en Zuidwestkrant slecht bezorgd, waardoor het aan de communicatie 

schort. Mevrouw van der Wegen is aanwezig als notulist en werkzaam bij de 

Woensdrechtse Bode. Zij neemt dit mee richting de directie, maar geeft aan dat 

er een gruwelijk tekort aan bezorgers is, waardoor heel veel wijken inderdaad 

geen huis-aan-huiskranten ontvangen. Ze hoopt dat de leden duidelijk kunnen 

maken in welke wijken er precies een tekort is, zodat dit zo specifiek mogelijk kan 

worden doorgegeven richting de uitgeverij. Zij spelen het dan weer door richting 

de bezorgdienst. 

De heer Bakker vraagt zich af of de agenda van de raad qua planning gecommu-

niceerd kan worden. Deze staat wel op de website maar zal ook aan de gemeen-

teraad medegedeeld worden. 

De wethouder vraagt zich af of de Wmo Adviesraad aanwezig kan zijn bij een 

presentatie over geweld in afhankelijkheidsrelaties in september. Op die manier 

kan hij wellicht een en ander combineren met de vergadering. De voorzitter geeft 

aan waar het gaat om informatie op dit vlak graag aanwezig te willen zijn. De wet-

houder gaat kijken of een en ander te combineren valt.  

De voorzitter geeft aan vragen gehad te hebben over het rollatorspreekuur. Hij 

kreeg een signaal door dat het spreekuur vanuit Lucashof niet doorging en ver-

plaatst is naar Heideduin. Dit kan lastig zijn voor mensen uit Lucashof. De wet-

houder heeft toegezegd dat het signaal hiervoor bekend is. Hij heeft doorgegeven 

dat de melder contact op moet nemen met de BWI, omdat zij het spreekuur orga-

niseren. Volgende week heeft de wethouder ook een gesprek met de heer Inja. 

De betreffende melder mist het spreekuur in Lucashof heel erg en met dit signaal 

moet dus iets gedaan worden.  

De voorzitter geeft nog een signaal binnen te hebben gekregen, nu met betrek-

king tot de bouw van de nieuwe locatie van tanteLouise in de Raadhuisstraat. 

Hoe hoe groot is het risico dat het alleen een parkeergarage wordt? Voor tante-

Louise kan de wethouder niet in het kostenplaatje kijken, maar voor de nieuwe 

school in Woensdrecht zit de gemeente in hetzelfde schuitje qua oplopende 

bouwkosten. Voor tanteLouise zit er geen gemeentelijke financiering in. De meest 



 

 

moderne voorzieningen zouden daar komen, en de verwachting is dat hier niet op 

bezuinigd wordt. Mevrouw Kouters heeft binnenkort overleg met het bestuur van 

tanteLouise en neemt het hierin mee.  

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.03 uur.  

 

Hoogerheide, 28.04.2022 
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