Website: www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl
Verslag van de openbare Wmo Adviesraadvergadering, gehouden op 29 april 2021 in
de raadszaal van het gemeentehuis aan de Huijbergseweg 3 in Hoogerheide.
Aanwezig: zie presentielijst.
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom en geeft aan het fijn te vinden dat we elkaar weer
fysiek kunnen ontmoeten. De laatste keer was in december 2020. Er is een speciaal
welkom aan mevrouw Bogers, die de nieuwe ambtelijk ondersteuner wordt. Zij neemt de
taken van mevrouw Brouwers over. De voorzitter wenst mevrouw Bogers veel succes en
plezier bij de Wmo Adviesraad en dankt mevrouw Brouwers voor haar inzet. Dan nog
een punt van orde: na agendapunt 7 zal de verordening nog toegevoegd worden. Deze
moet nog besproken worden voor er een definitief advies komt.
2. Presentatie meerjarenbeleidsplan 2021-2025 BWI door directeur BWI (dhr M. Inja)
De heer Inja bedankt de Wmo Adviesraad voor de uitnodiging in de openbare
vergadering. Hij wil graag het meerjarenplan van de BWI Woensdrecht met de raad
doorlopen.
BWI Woensdrecht staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.
De kernwaarden zijn daarbij betrokkenheid, betrouwbaarheid en begrip. Samenwerking is
daarbij een belangrijk punt. Met elkaar kun je meer bereiken dan alleen en dat maakt
samenwerking een essentieel punt voor de organisatie en om iedereen erbij te
betrekken.
Binnen het meerjarenbeleidsplan zijn er een aantal pijlers. Een daarvan is werken in de
wijk. Dat betekent onder meer dichtbij een aantal zaken organiseren, maar ook dichtbij
zijn, daar waar het gebeurt. De organisatie moet vindbaar zijn, maar ook aansluiten bij de
vraag van de mensen en ook de oren en de ogen van de mensen in de wijk zijn. Het is
een van de taken als organisatie. Wat speelt er en hoe kunnen we er een antwoord op
geven?
Kijken we verder naar dichtbij zijn, dan is ook preventief werken erg belangrijk. We
moeten er samen voor zorgen dat duurdere zorg voorkomen wordt. Een preventieve
aanpak oppakken doen we onder meer, zeker na deze coronatijd, door inloopmomenten
weer te organiseren in de diverse kernen, maar ook in samenwerking met de diverse
corporaties en platforms. Voor een aantal mensen kan dichtbij ook digitaal betekenen.
Hoe kun je zaken digitaliseren en de vragen van mensen zo snel en goed mogelijk
beantwoorden? Voor de een is dichtbij fysiek aanwezig zijn, voor de andere betekent dit
een snel antwoord geven op een vraag. Daarnaast betekent dichtbij ook aanwezig zijn op
onder meer scholen, buurtsportcoaches, zodat jeugd al in een vroeg stadium gezien
wordt. Jongeren met mogelijk wat gedragsproblematiek kunnen dan ook makkelijker
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aangesproken worden, omdat je ze dan al ‘kent’ via bijvoorbeeld de buurtsportcoach of
school. Jeugd zien is daarbij van belang, in welke omgeving dan ook.
Integraal werken hoort er ook bij. Dit is een onderdeel waar we in de gemeente al jaren
voor staan, maar we kijken ook naar de methodiek van werken. Hoe kunnen we dat beter
vormgeven met de diverse partners? Dit is een methodiek die door meerdere partijen
gedragen wordt, zoals ook de huisartsen. Deze methodiek heet Positieve gezondheid en
een aantal speerpunten is hiervoor uitgewerkt. Echt medische vragen moeten bij een arts
blijven liggen, maar als het gaat om bijvoorbeeld fysiek welbevinden, dat zou de BWI wel
wat kunnen aanpakken. Denk daarbij aan sport voor jong en oud, maar ook mensen met
een handicap. We willen een gezonde leefstijl vormgeven met behulp van informatie
geven, maar ook door mensen aan de slag te laten gaan. Valtraining is hiervan een
voorbeeld, om zo mensen langer thuis te kunnen laten blijven. Mensen moeten fysiek in
orde zijn om thuis te kunnen blijven. In coronatijd hebben we echt minder activiteiten
gedaan. Daar hebben met name oudere mensen toch wel last van. Er wordt gemerkt dat
mensen fysiek achteruit zijn gegaan. Ook het ToTaalhuis doet mee bij positieve
gezondheid, zoals met leren lezen en etiquette. We willen mensen ook bijbrengen waar
je op kunt letten, dat je gezonder moet eten, maar het blijft wel de keuze van mensen
zelf.
Mentaal welbevinden is een bijbehorend aspect. Mantelzorgers krijgen ondersteuning,
maar er zijn ook terugkomdagen en lotgenotengroepen. Het wordt heel belangrijk
gevonden dat dit doorgang vindt, omdat mensen steun bij elkaar vinden. Onderling hulp
is wenselijk en gewenst. Denk aan een programma als Rots & Water. Er zijn veel zaken
die onder de noemer mentaal welbevinden vallen, zoals ook welzijn op recept. Dit is ook
voor belang van mensen met een chronische achtergrond, zodat ze beter kunnen
functioneren in de samenleving en hun eigen omgeving.
Positieve gezondheid is ook sociaal welbevinden, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Je moet daarbij ook anderen stimuleren iets te organiseren, wij hoeven niet alles zelf te
doen. We ondersteunen daarom onder meer vrijwilligers. Er is bijvoorbeeld veel vraag
naar het maatjesproject in meerdere groepen, zowel bij jong als oud. Er komen hierin een
aantal elementen terug, zoals begeleiding van jeugd of ouderen naar school en werk of
het begeleiden van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Je moet mensen
stimuleren, maar je kunt het niet allemaal los zien van elkaar. Alles heeft raakvlakken met
elkaar. Mensen houden zo zelf de regie, maar je kunt het wel stimuleren. Als je het ene
stimuleert, dan heeft dit effect op andere vlakken. Los je het ene op, dan gaat het andere
ook omhoog. Daar gaan we de komende tijd en jaren ook nog verder op in binnen de
BWI.
Financieel welbevinden betekent verder het ordenen van zaken, het bekijken van
financiële mogelijkheden, met bijvoorbeeld een programma als Grip op Geld. Je kunt het
financieel welbevinden omhoog brengen door er samen naar te kijken en te ordenen.
Wat er aan mogelijkheden ligt, als mensen dat weten, dan kunnen mensen al uit het dal
komen.
Een andere pijler is de organisatie en daarbinnen de kwaliteit te behouden. Alles toetsen
we. We maken verbeterslagen, met name op gebied van ICT. Kunnen we betere
systemen maken en gebruiken? Omdat je dan de maatschappelijke meerwaarde hiervan
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kunt aantonen in bijvoorbeeld een contentmanagementsysteem. De gegevens hierin
kunnen dan gekoppeld worden en aan de hand daarvan kun je activiteiten opzetten in de
diverse wijken. Uit de gegevens kun je dan die zaken halen die nodig zijn. Innovatieve
projecten zijn ook welkom. Jonge vrijwilligers via het Oranjefonds vormen bijvoorbeeld
een optie als innovatief project. Wat wordt er elders gedaan? Het betekent ook een
impuls voor je financiering, als je bepaalde acties opneemt.
De voorzitter merkt naar aanleiding van de toelichting van de heer Inja op dat bij werken
in de wijk ook preventief wordt gekeken en ook burgerinitiatieven worden ontplooid.
Ondersteunen jullie dit of blijft het burgerinitiatief? Dit blijft echt initiatief van burgers,
maar de BWI kan wel ondersteunen of helpen en meekijken of er een extra zetje
gegeven kan worden. Het is niet zo dat als een burgerinitiatief stopt we het ook
automatisch overnemen. We kijken of een initiatief nog nodig is, maar waar het wordt
opgepakt door de burger, kan het mogelijk ook opgepakt worden. In Ossendrecht heb je
inloopmomenten en ook bij De Bunt over hoe je zaken samen kunt organiseren. Een
digitale winkel is hiervan een voorbeeld. Met de hulp van de BWI kan dan gekeken
worden hoe zoiets verder uitgerold kan worden.
Een andere vraag van de voorzitter betreft de eenloketfunctie. Als Wmo Adviesraad
hebben de leden zich redelijk ingezet voor de eenloketfunctie. De BWI zit nu in het
gemeentehuis. Hoe verloopt dit nu verder met deze functie? Functioneert het? Voldoet
het aan de verwachtingen? Volgens de heer Inja wordt er nu echt een eenloketfunctie
georganiseerd. Er is een fysieke balie. Mensen komen bij de balie terecht en daar wordt
gekeken bij wie mensen het beste terecht komen. We kijken daarbij als BWI wel of we zo
goed mogelijk de fysieke gezondheid en positieve gezondheid zo goed mogelijk kunnen
inbedden. Je pakt daarmee de eenloketfunctie op. We zijn er eigenlijk al jaren mee bezig,
maar nu binnen het gemeentehuis. Er is best wel veel uitwisseling en er wordt gekeken
naar wat we zo goed mogelijk kunnen oppakken. Er zijn nog wel verbeterpunten, maar
het is ook een lastige tijd geweest. Je moet elkaar soms ook kunnen ontmoeten.
De voorzitter denkt dat een goede harmonie en samenwerking ook welkom zijn. Zoals
van elkaar weten waar je terecht kunt en antwoorden kunt vinden, met een goede
wisselwerking. De heer Inja beaamt dit. Er is regelmatig onderling overleg en ook
ambtelijk overleg. Zijn er knelpunten, dan pakken we dit op. We weten bij wie we moeten
zijn en er kan ook sneller geschakeld worden.
Wethouder van der Beek merkt op, aanvullend op de toelichting van de heer Inja, dat de
positionering voor de BWI er belangrijk is. Het is een belangrijke schakel voor in het veld.
De burger moet zoveel mogelijk in voorliggend veld geholpen worden. Juist doordat de
gemeente de BWI zo ver voor in het veld heeft staan, hopen we zoveel mogelijk dure
zorg te voorkomen. De rol van de BWI is dus erg belangrijk. Maar ook burgerinitiatieven
en het huis van morgen zijn van groot belang. Als je over integrale toegang spreekt,
spreek je ook over de loketten van Jeugd en Wmo, dat maakt samen de integrale
toegang. Daar is de wethouder erg blij mee. Hij vond het een mooi moment dat de BWI
hier ook binnen het gemeentehuis kwam. Het project is nog niet uitontwikkeld, maar ze
zijn hier verder mee bezig om het samen goed verder vorm te geven.
De voorzitter vraagt zich af of men er ook in slaagt om geluiden dat alles in Hoogerheide
komt te ondervangen? Volgens de heer Inja moeten we echt nog meer naar de wijken
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toe. Als we kijken naar wat er naar het loket toe komt, dan zie je dat er toch een goede
spreiding is over de kernen. We zien echt wel een dwarsdoorsnede van alle kernen.
Maar we zullen zeker in de komende jaren nog meer naar de kernen toe gaan. Ook om
meer inloopspreekuren te organiseren daar. De medewerkers staan hier ook achter.
De wethouder geeft aan dat de uitrol naar de kernen echt nog verder ontwikkeld moet
worden. Missen we bijvoorbeeld mensen met een zorgvraag? Maar daar zijn niet de
signalen voor. We scoren nog steeds goed in het zorgdomein, maar we moeten de zorg
zo laagdrempelig mogelijk houden Het zorgpunt in Ossendrecht, het winkeltje in
Woensdrecht, De Bunt in Putte en de corporatie in Huijbergen zijn daarbij welkome
initiatieven.
De voorzitter heeft gesproken met een redacteur voor het jaarverslag van de BWI. Daarin
heeft hij aangegeven dat er meer zichtbaarheid komt in de kernen. Er valt daar nog wel
wat te winnen. Hij is blij dat dit gedeeld wordt. Het interview is als het goed is al bij de
BWI beland.
De heer de Heer merkt op als vervolg op wijkgericht werken: De Bunt is een
ontmoetingspunt in Putte, maar je hebt er ook nog het huiskamerproject. Kerngericht
werken komt in de visie van De Bunt terug. Professionele aansturing voor hun doelen
mist hierin echter nog. De BWI doet wel wat samen met De Bunt volgens de heer Inja
Mark, maar er kan ook ondersteuning geboden worden. De BWI zou wel wat willen
organiseren, maar we nemen het niet over. We kunnen wel meer aanwezigheid hebben,
zodat een van hun doelen dan mede vormgegeven kan worden.
Vrijwilligers willen ook een stukje ondersteuning en steun ontvangen. Volgens de heer de
Heer is daarvoor ook een rol weggelegd voor de BWI. De heer Inja geeft aan dat indien
er vragen zijn, de BWI daarbij zeker wil helpen.
Tot slot de vraag: krijgt de BWI een echte balie? Ja, die krijgen we nu inderdaad. Dit is
een langgekoesterde wens en er wordt aan gewerkt.
De voorzitter geeft aan het helder verhaal te vinden en bedankt de heer Inja voor zijn
toelichting en aanwezigheid. Voor de liefhebbers zijn er hardcopy exemplaren van de
presentatie.
3. Bevindingen van dhr G. de Heer over zijn zittingsperiode in de Wmo Adviesraad
De afgelopen acht jaar heeft de heer de Heer in de Wmo Adviesraad gezeten. Hij heeft
daar een aantal zaken opgepakt en wil hier zijn blik nog over laten schijnen middels een
evaluatie van zijn zaken.
De heer de Heer merkt op dat hij in zijn acht jaar binnen de Wmo Adviesraad onder meer
kartrekker was van de werkgroep Sociaal Domein. Zijn zittingsperiode zat er op, maar er
waren een aantal zaken nog niet af. Hij vond het belangrijk voor zichzelf en naar de leden
toe om dit toch af te ronden. Dat wilde hij graag achter laten. Het was de bedoeling dit te
doen tijdens zijn afscheid op de cursusdag, maar corona gooide roet in het eten. Daarom
heeft hij iets op papier gezet, waarbij hij een reactie graag verneemt.
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Er is door de heer de Heer gekeken naar diverse speerpunten. Zo zat hij in zijn
zittingsperiode in de Kerngroep Integrale toegang, in de werkgroep, maar was hij ook
betrokken bij de cliëntenondersteuner. Hij heeft interviews gedaan met twee
cliëntenondersteuners en over de integrale toegang. Daarbij keek hij onder meer naar de
toegang en bereikbaarheid, de dorpscoördinator en de vrijwillige cliëntenondersteuning.
Er is veel gebeurd in die jaren, maar binnen de integrale toegang lag het ook lang stil. Er
werd gewacht op een groen licht van het managementteam. Kerngericht zou het
plaatsvinden. Er waren wel contacten met Ossendrecht, maar met andere kernen lag dit
stil. Als lid kreeg je ook niet veel te horen. Telefonische bereikbaarheid was ook een van
de aanbevelingen vanuit de pilot Putte. De heer de Heer heeft ook een telefoongesprek
opgenomen met een bandje van de gemeente, waarbij hij iemand met een hulpvraag
speelde. De dames van de integrale toegang waren geschokt. Dan zie je in de
Woensdrechtse Bode een telefoonnummer staan, waarbij je denkt ‘mooi als er een
telefoonnummer zou zijn voor de zorg’. Er is nu echter nog een hindernis. De heer de
Heer laat het geluidsfragment horen. Voor iemand die op leeftijd is, is het een
ingewikkeld telefoongesprek. Het is volgens mevrouw Overbeeke bij iedere gemeente zo
geregeld. De heer de Heer geeft aan dat het de wens was een goede bereikbaarheid te
maken voor de pilot Putte, maar de intakers hadden ook wel goede bedoelingen. De
‘rode telefoon’ of echt een direct nummer zoals bij de pilot Putte zou een uitkomst zijn.
De wens is heel nadrukkelijk een goede bereikbaarheid. Een nummer is in lijn met het
eindadvies, dit is ook overgenomen door het College. Maar een verbetering zou nog
kunnen.
De voorzitter geeft aan dat de Wmo Adviesraad zich niet kan focussen op een punt, maar
we kunnen bijvoorbeeld wel klantvriendelijkheid vooropstellen. Het kan beter, dat lijkt wel
duidelijk. Er zijn ongetwijfeld overwegingen voor de gemeente het zo te doen. Maar de
discussie moet zich niet toespitsen op dit telefoongesprek. Dat is ook niet de intentie van
de heer de Heer.
Met betrekking tot de dorpscoördinator zijn we september wel een stuk verder, dus
misschien is er wel wat veranderd, denkt de heer de Heer. Volgens de voorzitter is er op
dit vlak momenteel een status quo.
Als het gaat om de cliëntondersteuning en de vrijwillige ondersteuners, moest de heer de
Heer op het moment van zijn registratie concluderen dat bepaalde zaken door onder
meer financiële zaken nog niet gerealiseerd konden worden. Volgens de voorzitter zijn er
nu wel stappen gezet. De cliëntondersteuning is onder meer bij de KBO ondergebracht.
Dat wordt ook beaamd door de heer de Heer, maar hij geeft aan dat de rol van
onafhankelijk cliëntondersteuner bij de ondersteuners zelf niet zo bekend is. De voorzitter
geeft aan mede-opsteller te zijn geweest van het advies op dit vlak destijds. De heer van
de Brug was toen ook aanwezig om aan te geven hoe cliëntondersteuning in zijn werk
ging. Dat was de basis voor het advies. Aan een netwerk van cliëntondersteuners is
behoefte. Neem daarvoor even met cliëntondersteuners contact op, maar je kunt ze ook
rechtstreeks bellen. Nog meer bekendheid en meer mensen die het gaan doen, dat is
ook wat de Wmo Adviesraad altijd heeft gewenst.
De voorzitter vraagt zich af hoe de heer de Heer terugblikt op deze onderwerpen. De
heer de Heer geeft aan gehoopt te hebben meer voor de burger te betekenen. Het is
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voor zijn gevoel jammer dat dit niet altijd uitkwam. Wel een speerpunt was de
lantaarnpaal op de Putseweg, deze is ook gerealiseerd. Maar als het gaat om
bereikbaarheid en cliëntondersteuning, daarin had hij meer effect gehoopt. Hij denkt dat
zijn inspanningen wel effect gehad hebben en hij heeft geprobeerd sommige mensen wel
te pushen, maar het is wel soms een klus van lange adem. Het moet volgens de
voorzitter geïmplementeerd worden. Dat neemt voor de heer de Heer niet weg dat hij
voor zichzelf had gehoopt meer te kunnen betekenen. Als Wmo Adviesraad kun je jezelf
nog meer laten zien dat je er bent en er voor ze bent. Dat is volgens de heer de Heer
wenselijk en belangrijk.
Een ding wil de heer de Heer nog toevoegen: hij is nog niet met alles gestopt. Zo zit hij in
de tijdelijke adviescommissie voor Zorg om Zorg. Hij is gevraagd om te gaan kijken met
twee andere mensen uit Putte of bepaalde taken behouden kunnen blijven van de
zorgcoöperatie, zoals de klusdienst met onderhoud van tuin en huis, maar ook vervoer.
Daarnaast zijn er nog de reisjes en uitstapjes. Zijn er mogelijkheden om die activiteiten
van Zorg om Zorg nog voort te zetten? Er zijn eventueel coördinatoren die een en ander
kunnen voortzetten. Het heeft ook nauw verband met De Bunt, maar dat is een
ontmoetingscentrum. Op welzijnsgebied hoopt de commissie iets te kunnen betekenen.
De wethouder geeft op de bevindingen van de heer de Heer zijn reactie als
vertegenwoordiger van de gemeente. Als je kijkt naar het project Integrale Toegang, dan
is het project anders geworden dan we ooit als plan hadden. Door het financiële
probleem in het sociaal domein werd het heel anders. Er waren geen middelen om alles
per kern aan te pakken. Er was een stuk frustratie. Maar we kunnen nu wel weer verder
doorontwikkelen. Samenwerking met burgerinitiatieven gaat goed, maar het is
kleinschaliger dan de planning was. De wethouder snapt de aanbevelingen van de heer
de Heer en hij neemt deze ter kennisgeving aan. Het is anders gelopen dan verwacht,
maar soms verandert de wereld. De wethouder was er zelf ook niet blij mee, met de
problematiek van 2019, maar je ziet nu toch verbetering en daar is de wethouder wel
trots op, zeker nu de burger toch tevreden blijkt. Als er signalen zijn, dan pakken we het
we op. Er blijven verbeterpunten, maar daar staan we wel voor open.
De heer de Heer geeft aan dat er veel mooie initiatieven en veel vrijwilligers zijn, dat als
je dat ondersteunt en enthousiasmeert, er nog meer potentie is. Er is bijvoorbeeld in
Putte veel enthousiasme, maar er ontbreekt ondersteuning, mensen weten niet hoe ze
het echt vorm moeten geven.
De wethouder snapt wat de heer de Heer bedoelt. Een burgerinitiatief komt tot leven, dat
probeer je te ondersteunen en te faciliteren. Het ene ondersteun je, het andere heeft
geen ondersteuning nodig. Burgerinitiatieven gaan leven, maar ze gaan ook dood als
drijvende krachten wegvallen. Ga je het dan professionaliseren? Nee, want dan is het
geen burgerinitiatief meer. Maar hij snapt ook dat dan dingen wegvallen. In Putte
gebeuren goede dingen, maar het dreigt voor Zorg om Zorg toch weg te vallen. De
gemeente wilde wel meedenken, maar het is en blijft een burgerinitiatief. De voorzitter
geeft aan het standpunt te snappen, maar als er dan burgerinitiatieven zijn, neem deze
dan op binnen politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen.
De heer Soeters vraagt zich af hoe het loopt met de dorpsplatforms? Volgens mevrouw
Bolders hebben de leden van Dorpsplatform Hoogerheide aangegeven te stoppen, maar
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ligt er zeker de intentie dit verder door te trekken, maar door corona heeft er nog geen
actieve werving plaatsgevonden. We wachten even tot corona voorbij en dan zullen we
actief gaan werven. Het is dus wel de bedoeling dat er een nieuw platform komt in
Hoogerheide. De heer Soeters geeft aan dat er in Woensdrecht wel een vogelhuisje
vergeven is, maar dat is ook het enige teken van leven. Dit is echter een punt voor een
volgende keer.
De voorzitter dankt de heer de Heer voor zijn toelichting en geeft aan, dat zoals het er nu
naar uitziet, er op 14 juni een cursusdag kan worden gehouden. Dan zal ook het afscheid
van de heer de Heer en de overige vertrokken leden zijn.
4. Notulen openbare vergadering van 25-02-2021
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
5. Actielijst doornemen en updaten
Het project eenzaamheid stond nog open. Die vraag ligt er al bijna een jaar, maar als er
niemand opstaat, dan zal de voorzitter vanuit de Wmo Adviesraad hier graag naar toe
gaan. De rest van de lijst blijft staan.
Vanuit de heer Ercel zijn er geen verdere reacties over de kosten. De voorzitter heeft
onder meer gesproken met de heer Inja, over dit onderwerp. Blijkbaar is het lastig dit via
de Wmo Adviesraad te lopen, dus wellicht kan het via de BWI lopen. De voorzitter heeft
het geprobeerd om het gezamenlijk met de heer Inja op te pakken, om zo adviezen te
kunnen geven. Hij wilde dit bekijken, maar we gaan het nu verder doorzetten naar de
BWI om het zo te proberen. Dat wordt nu zo gedaan.
De heer Soeters heeft ook nog wat punten voor de wethouder, zoals de lange
wachtlijsten in de thuiszorg. De heer Verhagen was daar mee bezig. Dat ligt allemaal stil,
maar de wethouder zal kijken of die wachtlijsten inderdaad zo lang zijn. Met betrekking
tot de vroegsignalering van schuldsanering blijft mevrouw Overbeeke steeds hangen op
de AVG. In het geval van thuiszorg moet iemand het melden bij iemand met een hogere
functie, die bepaalt dan of dit weer opgepakt wordt. Mevrouw Overbeeke wil graag tijdens
de cursusdag aandacht voor confronterende voorbeelden waar mensen mee te maken
krijgen.
De voorzitter geeft aan dat de actiepuntenlijst dus voorlopig blijft staan.
6. Mededelingen vanuit het DB
Er is een webinar gehouden over financieel veilig ouder worden van Brabantse Wal
Mantelzorg in samenwerking met WijZijn. Mevrouw Overbeeke was hierbij aanwezig. Via
de secretaris is een YouTube-filmpje te verkrijgen hierover. Er zijn tienduizenden
ouderen die financieel misbruikt worden door familie, goede kennis of bijvoorbeeld
buurman, ouderen die in goed vertrouwen hun pinpas geven. Het is een kwestie die
zeker in deze COVID-19-tijd speelt. Soms gaat het om een paar honderd euro, maar
soms ook om duizenden euro’s. Sommige banken zijn hier erg alert op en helpen door
rekeningen te blokkeren. Er kwam ook een notaris aan het woord, maar deze vond
mevrouw Overbeeke vooral actief met werk naar zichzelf toe te trekken, door te hameren
op het opstellen van levenstestamenten. Mevrouw Overbeeke vond de cijfers schokkend
en behoorlijk hoog en adviseert de leden het filmpje vooral te bekijken. De voorzitter
geeft aan dat het iedereen kan overkomen en het gebeurt overal. Het is als mens zaak
alert te blijven. De heer Buis vraagt zich af of ze ook tips gegeven hebben over hoe te
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handelen op dit vlak. Nee, het ging puur om de gemelde voorvallen, de bank doet er in
feite ook niets mee. Je kunt alleen de rekeninghouder aanspreken en de rekening
blokkeren, maar verder gebeurt er niets. WijZijn neemt contact op met de rekeninghouder
en neemt contact op met de familie. Misschien ligt daar nog wel wat te halen en wat mag
je juridisch op dit vlak? De heer Buis vraagt zich af hoe de gemeente daarin staat?
Wethouder van der Beek geeft aan dat het een heel moeilijk onderwerp is. Als gemeente
hebben ze hier geen zicht op. WijZijn is hiermee bezig, dat is alleen maar goed. Maar dit
soort gegevens krijg je als gemeente niet, dus hebben we er ook geen zicht op. Zijn er
onveilige situaties, dan hebben we Veilig Thuis, maar ik weet ook niet of de problemen
zich hier voordoen? Het zijn vaak geen dingen die bij de gemeente belanden, maar
misschien wel bij een ouderenadviseur van de BWI. Bij de Wmo landen dit soort vragen
meestal niet.
7. Mededelingen wethouder L. van der Beek en beleidsmedewerker
* Vorige week is er een uitgebreide discussie geweest over de TONK (Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). We hebben die beleidsregels redelijk barmhartig
opgesteld, maar er wordt landelijk amper gebruik van gemaakt. Waarom wordt er bij ons
weinig gebruik van gemaakt? Er waren 14 aanvragen, waarvan er 10 zijn afgewezen,
onder meer doordat het verschil op jaarbasis qua inkomen te klein was. De beleidsregels
zijn bij de ISD verruimd, maar het voorstel komt om de TONK breder te maken, om
mensen er eerder gebruik van te kunnen laten maken maar ook om het te
vereenvoudigen, want het is nu nog steeds een aanvraag van zeven pagina’s. De
aanvraag moet eenvoudiger. Wijzigingen komen er dus nog aan.
* De wethouder heeft een gesprek gehad met Tweede Kamerlid René Peters van het
CDA. Er zaten meerdere partijen bij, waaronder de bedrijven DHL en Ricoh, iemand van
de Rabobank en Samen in de Regio. Het was een brede vertegenwoordiging. René
Peters’ punt was om naar een regelvrije zone te gaan. Nu is het zo dat als iemand een
bijstandsuitkering heeft, maar hij pakt een paar weken uitzendwerk dat na een paar
weken stopt, dan moet het hele traject opnieuw. Er zitten nuances in, maar als je in de
bijstand zit, dan is het gewoon niet aantrekkelijk om tijdelijk werk aan te nemen. Maar je
begint toch vaak met uitzendwerk of iets dergelijks. Zou een regelvrije zone niet kunnen,
dat als je zulk werk aanneemt, dan doen we verder even niets? De bijstand loopt dan
gewoon even door. Het Tweede Kamerlid zou willen kijken of een tijdelijke regelvrije
periode mogelijk is als een pilot op de Brabantse Wal. Woensdrecht is echter te klein
voor deze pilot, maar dus zou je dit Brabantse Wal-breed moeten oppakken. De
wethouder weet niet hoe serieus het voorstel is, maar hij zou het via een politieke lijn
zeker aangejaagd willen zien worden. De wethouder heeft het bij het CDA in
Woensdrecht besproken en ook met de directie van de ISD. Of het verder gaat, is de
vraag, maar dan zou het heel interessant zijn voor deze regio. Een regelvrije zone zou
een mooie pilot zijn.
* Portefeuille welzijn: subsidiebeleid blijft een hot item in deze coronatijd. De actiekaarten
zijn doorgenomen, dit zijn eigenlijk extra uitvoeringsmiddelen die voor specifieke
projecten ingezet kunnen worden. Een voorbeeld is het koken met statushouders. Er
komen extra initiatieven voor voorlichting en participatie. Dit komt in de komende
nieuwsbrief ook aan bod.
* In het DB is ook gesproken over het preventieplan. De gemeente is bezig om alle
preventieprojecten die lopen, zoals overgewicht bij jongeren, te bundelen. Er zijn
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allemaal vormen van preventie en daarom proberen we die te bundelen. Onder een soort
parapluplan probeert de gemeente dit beleidsmatig nader toe te lichten.
* In 2020 zijn er zwarte cijfers voor het sociaal domein en ook dit eerste kwartaal was
netjes.
* Tot slot is er de Right to challenge. Binnen deze challenge proberen instanties
gemeenten uit te dagen als het sneller, goedkoper en efficiënter kan. De gemeente is tot
de conclusie gekomen dat we voor alle aanvragen open staan en dan wordt als
maatwerk gekeken hoe we hier verder naar kijken. De secretaris merkt op dat dit ook als
speerpunt wordt opgepakt tijdens de cursusdag.
8. Adviesvraag verordening
De heer Buis heeft hier onder meer naar gekeken en had wel een aantal opmerkingen.
Deze zijn ook op papier gezet door de heer Buis. Het gaat vooral om de gedachten en de
motivatie achter de keuzes. Welke inbreng hebben de ambtenaren gehad? Valt er een
beeld te geven van hoe de consulenten betrokken zijn bij het beleidsplan en de
verordening? De wethouder gaat hier nader onderzoek naar doen.
De wethouder geeft aan dat het advies dat er ligt prima is. Er komt op alle vragen vanuit
de Wmo Adviesraad zeker nog een antwoord. Het College vraagt om advies, de Wmo
Adviesraad geeft advies, daarop volgt dan een reactie. De vragen van de heer Buis
zullen dus ook beantwoord worden. De heer Buis merkt nog op dat in het plan een
vergelijking wordt gemaakt met gemeenten als Breda, Amsterdam, Vlissingen en
Middelburg, maar dit zijn niet echt vergelijkbare gemeenten. Dit is een terechte reactie. In
het vervolg zal gekeken worden naar vergelijkbare gemeenten. De reactie vanuit het
College volgt zo spoedig mogelijk.
9. Cursusdag van 14-06
Zoals het er nu voor staat, zal de cursusdag op 14 juni doorgaan. Maar het blijft onder
voorbehoud van de coronamaatregelen. De locatie is De Jonckheer. Het programma is
deels al bekend, met Wmo 3.0, Right to Challenge, maar ook wil de Wmo Adviesraad wat
meegeven aan de politieke partijen over wat wij belangrijk vinden. De voorzitter denkt dat
het goed is het daar met elkaar over te hebben. Dan heb je al een vol programma om het
allemaal te bespreken. Het DB gaat het verder voorbereiden en dan hopen dat het door
kan gaan. De dagvoorzitter staat nog niet vast. Dit wordt nog nader bekeken. Ook de
persoon die door mevrouw Overbeeke is voorgesteld wordt daarin meegenomen.
10. Invulling vacature penningmeester per november 2021
Per 1 november moet de vacature ingevuld worden. Dus de voorzitter doet nogmaals de
oproep aan de leden om dit op te pakken. Als penningmeester ben je ook lid van het DB.
Mevrouw Overbeeke geeft aan op haar werk wel te hebben geïnformeerd, maar ze mag
in verband met haar werk geen financiële nevenfuncties vervullen. De heer Buis gaat
contact opnemen met de heer van Dorst. Volgens de voorzitter heb je als
penningsmeester vaak even veel DB-vergaderingen als Wmo Adviesraadvergaderingen.
Maar als het gaat om het financiële overzicht, dan moet de heer Buis zeker contact
opnemen met de penningmeester, de heer van Dorst.
11. Informatiebrief aan Wmo Adviesraad voor 29-04-2021 behandelen
De informatiebrief wordt doorlopen.
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* Doorcentralisatie beschermd wonen: er worden budgetten herverdeeld tussen
gemeenten. Wat betekent dit voor de personen die nu beschermd worden? De
samenwerking verloopt volgens de wethouder goed. Bergen op Zoom heeft een
centrumfunctie hiervoor. Maar langzaam maar zeker wordt er in de komende vier jaar
een en andere naar de gemeente toegetrokken. Er zijn afspraken over gemaakt. Onder
toezichtstelling en indicatie wil Woensdrecht bijvoorbeeld zelf.
* Toeslagenaffaire: krijgt iedereen de hulp die nodig is? Ja, de gemeente krijgt al van een
aantal gedupeerden berichten dat mensen wel de compensatie al hebben gekregen.
Maar er zijn er toch weer drie casussen bijgekomen. Dus er zijn nu al 14 tot 15
gedupeerden. Er zijn gesprekken met mevrouw Korstanje over de situatie en met de
gedupeerden. De gemeente zit niet op de stoel van de belastingdienst, maar we kunnen
wel iets betekenen bij gemeentelijke schulden of andere financiële aspecten. Een aantal
cliënten hebben het al opgelost, maar er zijn een aantal gezinnen ook erg blij omdat ze
eindelijk hun verhaal kunnen doen. De gemeente blijft mensen uitnodigen om zich te
melden. Via Belastingdienst komen er dus ook nog steeds nieuwe cliënten binnen.
* Jeugdhulp: hoe gaat het daar nu mee? Ook met de budgettaire problematiek?
Jeugdhulp is een containerbegrip, maar over het algemeen doet West-Brabant-West het
best netjes. Ook wij hebben financiële problemen, maar Woensdrecht is binnen budget
gebleven. Meer middelen naar de gemeenten wordt wel voor gelobbyd. Druppelsgewijs
komen er zo toch nieuwe middelen naar de gemeenten toe. Het ziet er langzaam maar
zeker positief uit. In het aantal casussen is er wel een toename, dit kan ook een gevolg
zijn van de coronacrisis. Er zijn meer scheidingen, met ook meer jeugdhulp tot gevolg en
dus meer casussen. De heer Soeters merkt op dat het weer landelijk georganiseerd zou
moeten worden gezien de misstanden. De wethouder geeft aan dat bekend is hoe hij
daarin staat. Destijds moesten de gemeenten het oppakken en er gebeuren best wel wat
dingen die niet kunnen of konden. Maar over het algemeen hebben gemeenten de
jeugdzorg veel laagdrempeliger gemaakt, maar daardoor zie je de aantallen ook
toenemen. Landelijk kunnen ze het niet eens meer oppakken. Ze weten niet eens hoe ze
het moeten uitvoeren. De wethouder denkt wel dat de problematiek zoals in Zeeland met
gecertificeerde instellingen (GI’s) nog weleens op landelijk niveau kan komen, omdat je
hier als gemeente steeds op aangesproken wordt, maar je hier niets aan kunt
veranderen. De toekomst zal het uitwijzen.
Verdere Ingekomen stukken/uitgaande post
Er is een brief gekomen van de voorzitter over het jaarverslag van de BWI. Deze is
doorgestuurd naar iedereen. Verder betreft het alleen mailtjes die ook doorgestuurd zijn
naar de leden. Het viel de voorzitter op dat er een webinar was over meer betrokkenheid
namens de Wmo Adviesraad. Dat leek de voorzitter wel een interessante. Er komt
volgens de wethouder ook nog een uitnodiging voor een webinar over beschermd wonen.
Dit webinar is om bijgesproken te worden over de decentralisatie beschermd wonen.
12. Rondvraag
Mevrouw Overbeeke vraagt zich af of ze iets gemist heeft over dat de huisartsenkring
definitief naar Roosendaal gaat. De wethouder beaamt dat al langere tijd bekend is dat
de huisartsenkring in West-Brabant besloten heeft om de kring mee te laten verhuizen
met Bravis. Dus het klopt dat die keuze is gemaakt, maar er wordt nog over gesproken
vanuit weerstand van de omliggende gemeenten. Volgens informatie van mevrouw
Overbeeke blijft de nieuwbouw in Roosendaal, maar onder meer het MKC in Bergen op
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Zoom. Het algemene blijft in Roosendaal of Bergen op Zoom. De wethouder weet dit
verder niet. De voorzitter vraagt zich af nu er in Tholen en Steenbergen ook lichtpoliklinische taken komen, of dit ook in Woensdrecht zo zal zijn. Nee, dat lijkt er niet op,
maar anderhalvelijnszorg zou wel kunnen, zoals de nierdialyse in Huijbergen. Het is dan
wel een samenwerking tussen huisarts en ziekenhuiszorg.
De wethouder geeft tot slot nog aan nog op te willen merken dat de oud-voorzitter van de
Wmo Adviesraad een lintje heeft gekregen. Hij vindt het leuk om dit te vermelden, omdat
hij ooit ook voor de heer de Heer een advies heeft geschreven op dit vlak.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en dankt allen voor hun aanwezigheid.
Hoogerheide, 29.04.2021
namens de voorzitter: Dhr J.A.B Ernst
secretaris: Dhr W.J. Soeters
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