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1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Mevrouw van Dongen geeft aan dat de heer Peeters vanwege
ziekte afwezig is.
2. Toelichting Joyce Joosen – mantelzorgondersteuning
Mevrouw Joosen start met haar toelichting over de mantelzorgondersteuning die geboden wordt
vanuit het Steunpunt Mantelzorg. Op 10 november organiseert het steunpunt de Dag van de
mantelzorg. De heer Legierse geeft aan dat de spelletjes tijdens de dag van de mantelzorg niet
iedereen aanspreken. Mevrouw Joosen geeft aan dat er een grote diversiteit aan mantelzorgers is.
Het is steeds maatwerk. Het steunpunt probeert de grootste gemene deler te vinden. Tevens worden
er voorlichtingen en workshops georganiseerd.
Mevrouw Joosen geeft de definitie van een mantelzorger: een mantelzorger zorgt langdurig en
intensief voor een naaste. Mantelzorgers komen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering als zij
langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week mantelzorg bieden. Zij ontvangen dan €50,per jaar en kunnen korting krijgen bij winkels met pas Samen in Steenbergen.
Sinds drie jaar is het steunpunt mantelzorg actief bezig met publiciteit. Je moet mensen actief
informeren over wanneer je mantelzorger bent en wat voor ondersteuning je kunt krijgen. Gevraagd
wordt hoe omgegaan wordt met mantelzorgers met kinderen. Je bekijkt de individuele situatie en
probeert maatwerk te bieden. De meeste mantelzorgers zijn nu 60+ en zorgen voor ouders of
partners. De naam mantelzorger worden steeds beter bekend. Op basis van landelijk onderzoek
zouden er 800 mantelzorgers (8 uur of meer) in Steenbergen zijn, nu heeft het steunpunt 450
geregistreerde mantelzorgers. In de afgelopen vier jaar zijn we van rond de 100 naar 450
mantelzorgers gegaan. Als je weet wie de cliënten zijn, weet je ook wie de mantelzorgers zijn, wordt
opgemerkt. Mevrouw Joosen geeft aan dat het steunpunt de cliënten niet in beeld heeft. Vanwege de
privacy is dit ook niet uit te wisselen. Het steunpunt merkt wel dat cliënten steeds beter in beeld
komen.
Ook bij een tanteLouise is een mantelzorgconsulent werkzaam, deze consulent zet zich in voor het
eigen personeel en mantelzorgers van cliënten. WijZijn is hier ook mee bezig. 1 op de 3 werknemers
in de zorg is ook mantelzorger.
In de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars is al regelmatig respijtzorg opgenomen. In de
media wordt gesproken over betaalde mantelzorg. Een betaalde kracht wordt ingehuurd om zorg te
leveren als kinderen bijvoorbeeld ver weg wonen. Het feit dat het betaald is, betekent dat het geen
mantelzorg is. Er ontstaat echter wel een markt. Hier komt de mantelzorgmakelaar in beeld: betaalde
krachten die helpen met vraagstukken van mantelzorgers. Individueel op maat. De mantelzorger

huurt de mantelzorgmakelaar in en betaalt die zelf. Zit soms ook in de aanvullende verzekering. Het
steunpunt kan deze één op één ondersteuning niet bieden. In de regio hebben we
mantelzorgmakelaars West-Brabant. In de gemeente Steenbergen zijn er twee actief.
Het steunpunt investeert in een passend aanbod voor mantelzorgers onder de 50 jaar. Ouders die
zelf mantelzorger zijn voor een chronisch ziek kind. Samen met het centrum voor jeugd en gezin
wordt een activiteit opvoedcafé georganiseerd bedoeld voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd. Privacytechnisch gezien is het lastig om ouders met kinderen met een beperking
in beeld te krijgen. Als we het hebben over jonge mantelzorgers gaat het om mantelzorgers in de
leeftijd van 4 t/m 24 jaar. Het gaat niet zozeer om kinderen die zelf zorg leveren, maar om kinderen
die een minder gewone jeugd hebben als gevolg van ouders met beperkingen. De heer Baali vraagt
of er leuke dagen/ activiteiten voor deze doelgroep georganiseerd gaan worden. Mevrouw Joosen
geeft aan dat dit onderdeel van het plan is: leuke activiteiten ter ontspanning.
De vraag wordt gesteld welk percentage mantelzorgers geen familierelatie heeft met de zorgvrager?
Mevrouw Joosen schat slechts zo’n 10%. Voor het overgrote deel wordt mantelzorg verricht door
familieleden.
Ontspoorde zorg wordt wel gesignaleerd vanuit het steunpunt en de partners.
Het steunpunt werkt samen met de steunpunten mantelzorg in Bergen op Zoom en Woensdrecht. Zo
geven de steunpunten gezamenlijk een nieuwsbrief uit.
3. Verslag 13 maart 2017
Mevrouw Arrias vraagt of het in het vervolg mogelijk is om bij de stukken aan te geven of het ter
bespreking of ter informatie is. De heer van der Zande geeft aan het definitieve convenant van de
kwaliteitsimpuls van het welzijnswerk niet ontvangen te hebben.
Als de notulen vastgesteld zijn, worden deze toegestuurd aan de Wmo-Adviesraad van
Woensdrecht.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
Mevrouw van Kampenhout heeft een overzicht gemaakt van de ingekomen en uitgaande stukken. Dit
overzicht wordt aan het verslag toegevoegd.
5. Mededelingen vanuit de gemeente
Mevrouw van Dongen licht de nieuwsbrief toe die vanuit de gemeente opgesteld is om de Adviesraad
te informeren. In de nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen ter sprake:
- Inkoopproces huishoudelijke ondersteuning en begeleiding
- Aanpassen verordening maatschappelijke ondersteuning
Mevrouw van Dongen geeft aan dat zij tijdens de vergadering in juni het concept voor zal leggen
inclusief een overzicht van wijzigingen.
- Beschermd Wonen/ maatschappelijke opvang
- Projecten Welzijnswerk
De heer Legierse vraagt op welke dagen de formulierenbrigade te raadplegen is. Op dit moment is
nog niet bekend wanneer de formulierenbrigade te raadplegen is. Vraagwijzer is met de vrijwilligers
in overleg over het project.
De heer Legierse neemt nog contact op met de burgemeester of hij in overleg met de dorpsraden
aan wil geven dat de Adviesraad graag van gedachte wil wisselen.
6. Jaarverslag 2016
Er zijn een aantal opmerkingen bij het jaarverslag geplaatst. Deze worden verwerkt, waarna het
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jaarverslag tijdens de volgende vergadering kan worden vastgesteld.
7. Informatiestroom
Op dit moment komen er veel stukken binnen, nieuwsberichten en dergelijke. De afspraak wordt
gemaakt dat de leden alles naar de secretaris sturen en dat de secretaris alle stukken verspreid. Op
deze manier is er meer overzicht.
8. Werkgroepen
De werkgroep wonen heeft een afspraak gemaakt met de dorpsraad van Kruisland.
De werkgroep jeugd heeft een lijst van stakeholders gemaakt en verdeelt de taken. Tevens heeft de
werkgroep gesproken met Madelon van Vliet. Op 18 mei is er een bijeenkomst dag voor de jeugd
regio West-Brabant-West van 12.00-17.00 uur. De heer Baali en de heer Jacobs gaan na of zij
aanwezig kunnen zijn. Mevrouw van Dongen vraag bij mevrouw van Vliet na of er een verslag van de
dag gemaakt wordt. Het verslag van de werkgroep jeugd is niet door iedereen ontvangen, deze wordt
nog nagestuurd.
De werkgroep Vraagwijzer Plus heeft als laatste een afspraak gehad over onderwijs en leerplicht.
De werkgroep Wmo moet weer opgestart worden.
Tijdens de volgende vergadering wordt de herverdeling van de werkgroepen besproken.
9. PR/communicatie
Is het mogelijk om een beveiligd deel op de website te maken waar alle vergaderstukken beschikbaar
komen. De werkgroep PR heeft overlegd met de communicatieadviseur van de gemeente. Mevrouw
van Dongen geeft aan dat het budget voor de PR is goedgekeurd. De heer van Dijke opent een
bankrekening voor de Adviesraad. Hier wordt de bijdrage voor de PR op voldaan.
Alle verslagen van de werkgroepen worden naar mevrouw van Kampenhout gestuurd.
Contactpersonen en – gegevens worden naar de heer Baali gestuurd zodat hij een overzicht kan
maken.
Door een collega van de gemeente kunnen professionele foto’s gemaakt worden voor de website.
Mevrouw van Dongen verstuurt een datumprikker.
10. Rondvraag
10a. concept begroting
De begroting en toelichting op de begroting worden aan de wethouder toegestuurd. Op het moment
dat de begroting door het college is goedgekeurd, betekent dit ook een wijziging van taken. Hier moet
nog over gesproken worden. Mevrouw van Dongen stelt voor om de verordening opnieuw te
bespreken en de taken hierin op te nemen.
10b. prijsverhoging koepelraden
De koepel van adviesraden heeft aangegeven dat de ledenbijdrage verhoogd gaan worden van
€150,- naar €500,- per jaar. De toelichting die nu op de verhoging gegeven is, is ontoereikend. De
heer Legierse gaat verzoeken om meer transparantie inzake de financiën.
11. Sluiting
Mevrouw Vos en de heer van der Zande zijn niet aanwezig bij de vergadering in juni vanwege
vakanties. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Dhr. Legierse
Voorzitter

Mevr. van Kampenhout
Secretaris
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