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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag
Datum
Tijd
Locatie

:Adviesraad Sociaal domein
:6 december 2017
:19.00 uur
:Gemeentehuis Steenbergen, Fractiekamer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:

Afwezig :
Gasten:

J. legierse (voorzitter), R. van Dijke (penningmeester), R. Arrias, R. Liefhebber,
P. Kleinveld, H. Vos, P. van der Zande, E. van Dongen, P. Jacobs, N. Baali, E. Görgen,
en K. van Kampenhout (secretaris, notulist).
n.v.t.
A. Marchand, R. Deelen, M. van der Pot en C. van Geel.

We beginnen met een presentatie van de nota Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk door Mevrouw M.van der Pot in
aanwezigheid van Mevrouw A. Marchant. Aan de hand van een power-point geeft mevrouw van der Pot een
toelichting op de stand van zaken en op het Plan van aanpak. Onze vragen van 31 oktober j.l. zijn in dit stuk
verwerkt. Er wordt gevraagd vertrouwelijk met deze informatie om te gaan want de betrokken mensen
worden vrijdag pas geïnformeerd. We krijgen een kopie van de presentatie. Er komen een aantal vragen
over de constructie dat de jongeren werker in dienst blijft van de gemeente en wordt aangestuurd door een
manager die in dienst is van ZijwijTraverse. Dit wordt goed vastgelegd in een overeenkomst.
De komende tijd 2018 wordt een overgangsjaar en zal de Adviesraad worden betrokken bij dit proces. Het
college krijgt ieder kwartaal een rapportage. Er zit een businescase in de opdracht. De vraag is of men op de
goede weg is met het Plan van aanpak en de opdracht. De vier betrokken Partijen staan achter dit proces.
We krijgen het plan van aanpak volgende week woensdag, graag een reactie van de Adviesraad voor 8
januari 2018.
Hierna krijgen we een presentatie van de heer R. Deelen, een trainee die tijdelijk bij de gemeente werkt. Het
onderwerp betreft Kerngericht werken en Overheidsparticipatie. Het doel van dit onderwerp is om het sociale
en fysieke domein met elkaar te verbinden. Er zal voor 3 jaar een Kwartiermaker aangesteld worden die
samen met de Manager zal optrekken en nauw zullen samenwerken met de Gemeente. In Q2 2018 zal voor
beide functies geworven gaan worden.
1. Opening en Mededelingen.
Er komen 2 agenda punten bij, 4a actielijst en 8a vergaderschema 2018. De voorzitter vraagt wat de
leden van de notulen vinden omdat deze voor het eerst zijn gemaakt door de secretaris. De
voorzitter vind de laatste punten wat summier, dit wordt niet gedeeld door de andere leden.
2. Dit waren de 2 bovenstaande Presentaties.
3. Notulen van 22 november, verder geen bijzonderheden, Traversum wordt Traverse. Mevrouw Arrias
maakt geen één totaal plan maar wel een actoren analyse. De notulen worden na correctie
doorgestuurd naar mevrouw Arrias die deze vervolgens op de website zal plaatsen.
4. Ingekomen en Uitgaande stukken, geen bijzonderheden. 4a, actiepunten, naar aanleiding hiervan
meldt de heer Baali dat hij een overzicht heeft gemaakt van contactpersonen. Hij nodigt iedereen uit
om deze aan hem door te geven. Hij geeft hierover nog uitleg hoe hier verder mee om te gaan.
5. Mededelingen vanuit de gemeente, De Verordening Adviesraad is afgelopen Raadsvergadering
goedgekeurd. De heer van Geel laat weten dat het Kabinet heeft aangekondigd dat de eigen
bijdrage voor WMO ondersteuning en voorzieningen per 1-1-2019 omlaag gaat. Voortaan betalen
inwoners die hiervan gebruik maken, of willen maken een bedrag van € 17,60 per 4 weken. Het gaat
hierbij om alle WMO combinaties zoals de deel Taxi. Hierdoor komt er wel meer druk op het budget.
Voorheen was deze bijdrage inkomensafhankelijk en dus voor velen hoger.
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6.
•

•

•
•
•
•
•

Beleidsregels WMO, de overeenkomsten zijn bijgesteld. Wanneer het definitief is wordt het
aan ons toegestuurd., er wordt nu nog in gewerkt. Er zijn nog een aantal vragen:
Naar aanleiding van artikel 20, Zoals het hier staat lijkt het dat er alleen een plan wordt
opgesteld en een verslag van het gesprek wordt gemaakt bij ondersteuning/begeleiding. Dit
zou niet gebeuren bij de andere onderwerpen. Dit zou een gemiste kans zijn want vaak is dit
het eerste contact en zou er bij alle vragen/onderwerpen breed gekeken moeten worden
zodat het ook breed opgepakt en in kaart gebracht kan worden. Dit hoeft niet heel uitgebreid
te gebeuren. Mevrouw E. van Dongen vraag dit na hoe dit proces normaliter verloopt.
Naar aanleiding van artikel 25, blz. 23, wanneer iemand extrazorgbehoefte heeft en
terminaal is. De Huisarts geeft dan een indicatie af met een duur van maximaal 3 maanden.
Wat te doen als de cliënt 4 maanden leeft? De Huisarts geeft niet zomaar een verklaring af.
Deze zin veranderen in: zolang zorg nodig is.
artikel 26, typefout, schoon--> school.
artikel 27, typefout, jongere(n) kinderen.
artikel 30, typefout, onderscheid.
Een algemene opmerking is dat de nota prettig geschreven is en daardoor goed leesbaar.
Hoe nu verder? De nota wordt verder mondeling goedgekeurd en dit wordt in het verslag
vastgesteld.

7.

Werkgroepen, de terugrapportage wordt in Q1 gedaan. De actoren analyse krijgen we aan
het eind van het jaar, gemaakt door mevrouw Arrias.

8.

PR en Communicatie. Het e-mailen met de nieuwe e-mailadressen en de totale verzendlijst
gaat nog wat rommelig. Met een bijlage is de verzendlijst niet te gebruiken. Hier gaat naar
gekeken worden. Mevrouw Arrias maakt een kleine instructie hoe hier mee om te gaan.
Iedereen kan zijn/haar problemen ten aanzien van mailen/website doorgeven aan mevrouw
Arrias, zij zal deze inventariseren. Wel erbij zetten of het om je android telefoon, I-pad of
vaste computer gaat. Nadir gaat starten met onze face-book pagina. Aan het einde van het
jaar is het drukwerk klaar, dit kan meegenomen worden naar afspraken en bezoekjes.
Mevrouw Arrias zal een stapel bij de Vraagwijzer neerleggen.
Er wordt een persbericht gemaakt door Mevrouw Arrias, dit in samenspraak met de
Gemeente.
Het vergaderschema voor 2018 is goedgekeurd. De data voor de agendacommissie moeten
nog gepland worden. Op 10 januari zou de eerste vergadering van de Adviesraad zijn. Wij
moeten voor 8 januari een reactie geven op de nota Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk. We
besluiten de vergadering van 10 januari te verplaatsen naar 3 januari 2018. Mevrouw van
Dongen vraagt hoe de routing verder is en wanneer het besproken wordt.

9.

Rondvraag
De heer Baali is niet blij hoe we zijn omgegaan met het antwoord naar mevrouw Kamphuis.
Er werd teveel nadruk gelegd op haar individuele problemen terwijl het haar ging om de
problemen die ze tegen kwam bij de Vraagwijzer. De heer Legierse wijst hem op een eerder
telefonisch antwoord, mevrouw Kamphuis heeft het grootste gedeelte van haar betoog
gebruikt om haar beleving bij Vraagwijzer aan te geven Natuurlijk kan dit ook gebeuren bij
andere Klanten. In ons antwoord is dan ook aangegeven dat de adviesraad verhoogde
aandacht zal hebben met betrekking op Vraagwijzer. Mevrouw Vos heeft haar daarna nog
wel namen doorgegeven van de Vraagwijzer waar ze terecht kon. Mevrouw Arrias stelt voor
om haar te bellen, de voorzitter is daar (gezien de in zijn ogen correcte afhandeling) niet
voor. Hij blokkeert dit echter niet. Mevrouw Arrias belt haar nog een keer op om te vragen
wat haar verwachtingen waren.

3

10.

De heer Jacobs geeft aan dat er een wachtlijst is bij Vrederust voor psychisch geriatrische
ouderen met specifieke problemen. Er staan nu 6/7 mensen op de wachtlijst. Het gaat om de
Buffer in Roosendaal. De heer van Geel geeft nog aan dat bij de GGZ het beddenaantal is
gehalveerd. Hij neemt dit signaal mee in zijn gesprek wat hij regelmatig heeft met zijn
contact bij de GGZ. Dit probleem val niet onder de WMO maar onder de Wet Langdurige
Zorg.
Mevrouw Vos geeft aan dat ze graag naar een inspiratiedag op 28 januari wil,
georganiseerd door Actiz. Het past binnen de werkgroep dementie vriendelijke gemeente.
Ze vraagt of dit bedrag van € 295,00 uit ons budget scholing kan worden bekostigd. De
voorzitter laat haar per mail weten of dit mogelijk is.
De heer van Dijke, zoals het er nu uitziet worden we een Vereniging, dit kan zonder Notaris
geregeld worden en dit scheelt ook weer een bedrag van € 450,00. We zijn dan wel bij de
Kamer van Koophandel ingeschreven maar niet notarieel. We zijn als Bestuur dan hoofdelijk
aansprakelijk zonder noemenswaardige consequenties.
Mevrouw Arrias maakt zich zorgen om het miljoenen tekort van het Beschermdwonen, wat
zijn hier straks de consequenties van. De heer van Geel antwoordt dat als dit in Steenbergen
gaat spelen de Gemeente zal moeten bijbetalen als er geen compensatie uit Den Haag gaat
komen.
Sluiting.

Aan het eind van de vergadering, onder het genot van een frisdrankje, spreek de heer van Geel nog
een aantal waarderende woorden tot de Adviesraad. Er hebben zich de laatste tijd veel
veranderingen voor gedaan binnen de gemeente Steenbergen, het was een drukke periode. De
Gemeente heeft veel waardering voor de Adviesraad Sociaal domein. Veel dank.

Voorzitter:

Secretaris

De heer Legierse,

Mevrouw van Kampenhout.

