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Verslag : Adviesraad 

Datum : 13 maart 2017 

Tijd : 19.30 uur 

Locatie : Gemeentehuis Steenbergen, Fractiekamer 

Onderwerp : Maatschappelijke Ondersteuning 

   

   

Aanwezig : R. van Dijke, J. Legierse, R. Arrias, P. van der Zande, C. Ligtenberg, N. Baali, R. 

Liefhebber, P. Kleinveld, K. van Kampenhout, E. Görgen, W. Veeke 

Afwezig : E. van Dongen, P. Jacobs, H. Vos 

   

 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom. Elma van Dongen is vanwege ziekte afwezig. Zij wordt 

vervangen door Wendy Veeke. Peter Jacobs is verhinderd. Van Peter Jacobs is ook een uitnodiging 

ontvangen voor een bijeenkomst met de dorpsraad Kruisland. Ook is er een uitnodiging van de Wmo-

raad Halderberge. Deze staat voor woensdag a.s. gepland. Rien en Jan gaan hier naar toe. 

Volgende week vindt er ook een bijeenkomst met de Wmo-raad Woensdrecht plaats. Hier komen 

verslagen van. En dan komt er ook een voorstel richting gemeente over het budget voor de 

adviesraad. 

De adviesraad heeft aan de gemeente een brief inzake de formulierenbrigade gestuurd, hier is nog 

geen bericht op ontvangen.  

Ook een bericht over de ondertekening van WVS, dit heeft u via de mail gehad. 

Jan heeft een uitnodiging van de pers voor een interview ontvangen voor ‘het hemd van je lijf’.  

 

2. Convenant kwaliteitsimpuls Welzijnswerk  

Wendy geeft een korte toelichting. Na de toelichting van Astrid de vorige keer zijn er twee 

bijeenkomsten geweest. Deze zijn goed verlopen. Het concept convenant ligt nu voor de laatste keer 

bij de partijen. Na akkoord wordt het convenant ter besluitvorming voorgelegd aan het college. De 

adviesraad krijgt vervolgens het definitieve convenant toegestuurd. 

 

3. Programma Transformatie Voorzieningen 

Wendy geeft een korte toelichting over het programma voorzieningen. Ze begint eerst met een uitleg 

over de scriptaanpak waarvan het programma voorzieningen onderdeel van is. Op de Brabantse Wal 

wordt gewerkt volgens de scriptaanpak. Dit is visueel gemaakt door een beginfoto te maken waarop 

een chaos is te zien en een eindfoto waarbij alles is geordend en de burger in het middelpunt van 

aandacht staat en de regie de touwtjes in handen heeft.  

De script aanpak is onderverdeeld in drie programma’s te weten: Programma mensen, programma 

voorzieningen en het programma integrale toegang.  

Binnen het programma mensen wordt gewerkt aan een mentaliteitsomslag en het anders denken van 

organisaties, inwoners, ambtenaren en andere betrokkenen.  

Binnen het programma integrale toegang wordt toegewerkt naar één toegang voor de burger waar hij 

terecht kan met al zijn vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, inkomen en ondersteuning.  

In Steenbergen en Woensdrecht bestaat al een integrale toegang. Deze worden nog doorontwikkeld. 

In Bergen op Zoom is nu de aandacht gefocusd op het tot stand komen van de integrale toegang.  

Het programma Voorzieningen waar Wendy projectlid van is heeft de opdracht om het 

voorzieningenaanbod in kaart te brengen en dit waar nodig te herstructureren. Hiervoor zijn al 

verschillende activiteiten uitgevoerd. Er is geinventariseerd welke subsidierelaties en 

overeenkomsten de gemeenten hebben. Dit heeft veel informatie opgeleverd. Daarnaast zijn er 

diverse interviews gehouden met partners, wethouders, collega’s, jeugdprofessionals , wmo-

consulenten en inwoners. Dit heeft ook veel informatie opgeleverd. Al deze informatie wordt vervat in 
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een rapportage. Vervolgens wordt een actieplan opgesteld en wordt aan dit actieplan een 

tijdsplanning gehangen om de acties uit te voeren. Ook zullen hieraan namen worden gekoppeld van 

degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. 

Wanneer de rapportage van de inventarisatie gereed is, zal deze ook ter informatie aan de 

Adviesraad worden verstrekt. Ook het actieplan zal wanneer dit in concept gereed is, ter bespreking 

worden aangeboden aan de Adviesraad.  

 

4. Verslag 20 februari 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notuliste. 

 

5. Ingekomen en uitgaande stukken 

Het verslag van de adviesraad Wmo Woensdrecht is toegestuurd.  

Er is ook een uitnodiging voor 30 maart ontvangen vanuit Samenwerking West Brabant West. 

Gaat over beschermd wonen.  

 

6. Mededelingen gemeente 

Vanwege de afwezigheid van Elma zijn er geen mededelingen.  

 

7. Evaluatie nota volksgezondheid  

Zeer uitgebreide nota. Is heel duidelijk weergegeven.  

Alcoholgebruik 2.2. Bingedrinken: binnen 2 uur 5 consumpties drinken. 

Gaat veel over jeugd. Ook voor alcohol. Terwijl dit onder ouderen ook een probleem is. Hier is de 

laatste vier jaar weinig tot geen aandacht aan is gegeven.  

Alzheimercafé: Carla is in het verleden gevraagd om lid te worden van de stuurgroep. Toen heeft ze 

aangegeven dat je het leuker moet maken. Denk aan een andere locatie en maak het gezellig.  

Landelijk wijkt Steenbergen niet af van het beeld. Ouders vinden het normaal dat jongeren drinken. 

Dit vraagt nog een lange adem en veel voorlichting.  

De adviesraad neemt de nota voor kennisgeving aan.  

 

8. Communicatieplan / voorstel website 

Wendy zoekt het begin na. Het was in ieder geval 2008.  

Professionals nemen niet uit zichzelf contact op met de adviesraad. Carla geeft aan dat je als 

professional zelf je problemen probeert op te lossen. Rosana merkt op dat de professional wellicht 

niet weet waarvoor zij de adviesraad kan benaderen/benutten. Dit zouden we zichtbaar moeten 

maken. De professionals kennen de adviesraad nog niet. De adviesraad kan ook ingezet worden 

voor het beoordelen van brieven en meedenken voor de burgers. Ook voor het ophalen van ideeën 

hoe doelgroepen bereikt kunnen worden.  

De adviesraad is niet echt zichtbaar. Dit moet verbeterd worden.  

LOGO: hier wordt een voorstel voor gedaan.  

Blz 3 ASD Steenbergen, Rien stelt voor geen afkorting te gebruiken.  

Twitter: hier moet je wel regels over afspreken. Hiervoor moet een protocol voor opgesteld worden. 

Dit wordt eerst voorgelegd aan de adviesraad.  

Punt 10 Wie doet wat? Moet nog ingevuld worden. Rosana heeft hier een voorzet voor gedaan.   

Rosana heeft een lokaal bureau gevonden qua vormgeving. Of kan de gemeente hierin een rol in 

vervullen. Wendy zal dit laten navragen bij communicatie.  

Rosana wil graag een afspraak met communicatie over het plan. Elma of Wendy regelt dit.  

Vanuit de koepel wordt als tip meegegeven om een shared systeem voor het archief te organiseren. 

De suggestie wordt gedaan om een beschermd stuk op de website gezet kan worden. 

 

9. Aanmelden cursussen 

Jan heeft een mail rondgestuurd over de deelname aan cursussen. Iedereen is akkoord.  

Nadir heeft te horen gekregen dat zij liefst twee mensen per organisatie willen laten deelnemen. Bij 

die organisatie hebben ze een programma lopen Áandacht voor Iedereen. Ze stelde voor om een 
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gratis cursus voor de adviesraad Steenbergen te verzorgen. Dat gaat dan om hoe we de achterban 

kunnen bereiken. Nadir heeft afgesproken dat de voorzitter contact met haar opneemt. Jan laat via 

de mail wat weten. Peter van der Zande kan niet op vrijdag.  

 

10. Werkgroepen 

Vraagwijzer Plus: er is een plan opgesteld. Op 15 maart is er een afspraak met Peter Dercks van 

Vraagwijzer. En er is een afspraak geweest met Elma. Een van de onderwerpen is onderwijs. En 

hebben Elma gevraagd waar de gemeente op het gebied van onderwijs bevoegdheden heeft.  

Rosana vraagt vanuit de werkgroep jeugd of we geen dubbelingen krijgen. Er moet afstemming 

plaatsvinden tussen deze twee werkgroepen.  

Inspiratiemiddag van de mantelzorg: daar gaan Rien en Erhan naar toe.  

 

11. PR/Samenvatting 

Niets meer aan de orde.  

 

12. Rondvraag 

Nadir: bij het verslag : zinvolle dagbesteding met psychiatrische beperkingen. Kan dit ook in de vorm 

van vrijwilligerswerk? Wendy geeft aan dat dit wel gebeurt en dat dit vaak onderdeel is van een 

proces. Wendy vraagt bij de GGZ na of zij contact hebben met het VIP.  

Nadir vraagt nog naar het overleg met de dorpsraden, gebeurt dit nog dit jaar.  

Peter is woensdag niet aanwezig bij de ondertekening.  

Rosana geeft aan dat in de nieuwsbrief van de Koepel adviesraden een verwijzing is gezet naar een 

enquête. Willen jullie deze invullen? Rien vraagt of deze de volgende keer besproken moet worden? 

Niet perse.  

Wendy stelt voor een andere vergaderdag te reserveren. Dit wordt mogelijk de woensdag. Rien laat 

dit nog weten.  

 

13. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.  


