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

: Adviesraad Sociaal domein
: 5 september 2018
: 19.30 uur.
:Gemeentehuis Steenbergen, Fractiekamer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig

Afwezig

: J. legierse (voorzitter), R. van Dijke (penningmeester), R. Arrias, R. Liefhebber,
H. Vos, E. van Dongen, P. Jacobs, E. Görgen, K van Kampenhout
(secretaris en notulist). E. Brandse, E. van Dongen en R. Peeters.
: P. Kleinveld en P van der Zande.

1. Opening en Mededelingen
De heer Legierse had een mail ontvangen over de gezondheid van de heer Kleinveld.
2. Kennismaken Manager Welzijn, we halen agendapunt 6 en 7 naar voren.
We beginnen met het voorstellen van de nieuwe Manager Welzijn Mevr. Brandse. Zij vertelt dat ze voor 32
uur in de Gemeente Steenbergen werkzaam is en voor 4 uur in Tholen. Mevr. Brandse is in dienst van
WijZijn en gaat de komende tijd vorm geven aan de sociale teams. Er zijn een aantal speerpunten
geformuleerd en één ervan is meer nadruk op preventie. Zij geeft leiding en werkt samen met onder andere
Maatschappelijkwerk, jongeren werker, opbouwwerker, buurtbemiddelaars, Het VIP, het digipunt en
vrijwilligers en de SWOS medewerkers. Vanaf medio mei is Mevr. Brandse nu bezig en het is nog lastig om
nu zaken meetbaar te maken. Mevr. Brandse komt niet uit deze regio en dit heeft zijn voordelen en nadelen.
De komende tijd gaat ze vooral bezig met kennismaken en onderzoeken wat de speerpunten gaan
opleveren voor de mensen van Steenbergen en wat zijn de behoeften in de kernen. Er worden nog
afspraken gemaakt over het functioneel leiding geven aan de verschillende medewerkers die o.a. niet in
dienst zijn van WijZijn. Per 1 september is de nieuwe kwartiermaker Mevr. Fidder begonnen, haar functie
gaat projectleider heten. Mevr. Brandse gaat de komende tijd afspraken maken met mevr. Fidder wie wat
doet over de taken die in het grijze gebied vallen. Beide hebben een andere werkgever maar dit ziet mevr.
Brandse niet als een probleem voor de samenwerking en afstemming van taken. Er komen nog indicatoren
om te meten wat de voortgang is van het plan. Er wordt gevraagd wat mevr. Brandse van de Adviesraad
nodig heeft. Het Welzijnswerk zou meer zicht willen krijgen op mensen die niet bekend zijn bij Vraagwijzer
en wel aandacht nodig hebben. Het werken per kern wordt ook als belangrijk gezien.
Op dit moment zijn er veel ingangen voor mensen, Huisarts, ondersteuners enz. hier moet ook aandacht
voor komen dat zaken niet tussen wal en schip gaan vallen. Mevr. Brandse benoemt nog als laatste dat er
geen vast model is om problemen aan te pakken maar er wordt per zaak naar een passende oplossing
gezocht.
3. Toelichting op de ontwikkelingen binnen de participatiewet door Ruud Peeters.
Aan de hand van een hand out en een digitale presentatie lopen we de ontwikkelingen door. Nieuw is dat
Wethouder K. Krook de nieuwe voorzitter is van de DB ISD van de 3 Brabantse Wal Gemeente. Er zijn nu 3
wethouders verantwoordelijk voor het Sociaal Beleid, de Adviesraad vindt dit jammer. Zij heeft dit ook
schriftelijk kenbaar gemaakt maar nog geen antwoord op gekregen. Er wordt een kader voor het
armoedebeleid gemaakt. De Rekenkamer gaat verder met interviews na het laatste rapport en gaat de
aanbevelingen verder volgen. Voor acute noodsituaties komt er een Noodfonds voor Steenbergen, dit wordt
als een goede zaak gezien. Er zou een nieuw instrument loondispensatie (per 01-07-2019) komen, de
Adviesraad was hier niet enthousiast over, ook de Gemeente niet. Na de vergadering werd duidelijk dat deze
maatregel is ingetrokken vanwege de grote lobby van betrokkenen. Verder zijn er sheets met een overzicht
over de werkloosheidswet. De Adviesraad was blij met de goede informatie en een overzicht. Er zijn op dit
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moment 32,3 fte. in dienst bij de Gemeente Steenbergen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als er vragen
zijn over de ISD dan kan dit via de Heer van Dijke die in de cliëntenraad zit.
4. Verslag van 23 mei en 27 juni
N.a.v. verslag 23 mei, punt 2 moet 11 april zijn i.p.v. 23 mei, verder geen bijzonderheden.
5. Ingekomen en uitgaande stukken
N.a.v. punt 11, Meterkastkaart Woensdrecht, Mevr. van Dongen vraagt na of Steenbergen ook zo'n kaart
heeft. N.a.v. punt 13, Hannie van Leeuwen lezing op 9 november, hier gaat niemand van de Adviesraad
heen. Mevr. Arrias vraagt wat te doen als je een onderwerp belangrijk vindt welke op de deze lijst staat, hier
kan voor de volgende keer een agendapunt van gemaakt worden.
6. Actielijst
Er is nog geen verandering op de website over de vindbaarheid van de Adviesraad, Mevr. van Dongen
neemt dit mee terug naar de wethouder. Er komt nog een persbericht vanuit de Adviesraad.
7. Mededelingen uit de Gemeente
• Mevr. van Dongen deelt op papier een overzicht uit van de taken (portefeuilles) die onder de
verschillende wethouders vallen. De heer Krook is onze eerste aanspreekpersoon.
• In onze eerst volgende vergadering wordt Mevr. Fidder, de nieuwe kwartiermaker, gevraagd zich
voor te stellen.
• In dit jaar hebben we nog 2 vergaderingen, 10 oktober en 14 november. Een voorstel is om een
extra vergadering te plannen op 12 december. Als er geen agendapunten zijn kan deze vervallen.
We blijven op woensdag vergaderen, iedereen is hier akkoord mee.
• De Plusbus, de Gemeente heeft een plan ontvangen om de Plusbus voor de komende twee jaar te
continueren. Er wordt gedacht aan andere vervoersvormen maar dit moet nog uitgedacht worden.
• Op de volgende vergadering komt het Cliëntervaringsonderzoek WMO terug.
• In de media afgelopen tijd kwam in het nieuws dat één aanbieder gestopt was met de Huishoudelijke
Hulp Toelage WMO omdat het budget op was. Binnenkort wordt duidelijk hoede regeling wordt
voortgezet. Daarnaast wordt het WMO tarief opnieuw vast gesteld. De salarissen van de
medewerkers zijn verhoogd en dit geeft hogere kosten. De Gemeente is verplicht dit te volgen.
8. Informatie over aanpak personen met verward gedrag
Mevr. van Dongen vertelt aan de hand van de notitie 'Verder werken aan een sluitende aanpak personen
met verward gedrag'. In het algemeen worden een aantal verduidelijkingen en type fouten door gegeven. De
notitie wordt als duidelijk ervaren. De doelgroep voor Steenbergen betreft 1 á 2 mensen per maand. Daarom
moet er niet teveel worden opgetuigd maar ingebed in andere voorzieningen o.a. het telefoonnummer van
Veilig Thuis. Er wordt nog op landelijke ontwikkelingen gewacht, notitie wordt aangepast en komt terug in de
Adviesraad.
9. werkgroepen
Er was een rapportage van de heer van der Zande binnen gekomen over de werkgroep WMO/Participatie.
De andere werkgroepen gaan verder met hun plannen.
10. Rondvraag
De heer Legierse: Er komteen persbericht over cliëntondersteuning door het GOOS. De Provincie was
gestopt met de financiering voor de cursussen en dit wordt nu overgenomen door de Gemeente. De heer
Legierse heeft een gesprek gehad met Mevr. Helder van Tante Louise, naar aanleiding van deze informatie
maakt hij zich zorgen over de toekomstige huisvesting voor ouderen in de verschillende kernen. Dit
onderwerp komt ook terug op onze Themadag van 12 november. We zetten het voor onze eerst volgende
vergadering op de agenda om hier over te brainstormen.
Mevr. Vos geeft door dat vrijdag 21 september in het kader van 'samen dementie vriendelijk' er een hele dag
allerlei activiteiten zijn in de Gemeente Steenbergen, Heel Steenbergen Er Op Uit.
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Mevr. van Kampenhout geeft nog door dat Sien, landelijk bureau voor mensen met een verstandelijke
beperking, een ontmoetings bijeenkomst organiseert in een aantal regio's. In onze Regio is dit op 29 oktober
in Tilburg.
11. Sluiting.

