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

: Adviesraad Sociaal domein
: 28 februari 2018
: 19.30 uur.
: Gemeentehuis Steenbergen, Fractiekamer

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

Afwezig:

: J. Legierse (voorzitter), R. van Dijke (penningmeester), R. Arrias, R. Liefhebber,
P. Kleinveld, H. Vos, P. van der Zande, E. van Dongen, , N. Baali, K van Kampenhout
(secretaris en notulist) Mevrouw Caam en M. Beens
P. Jacobs en E. Görgen

1. Opening en Mededelingen
Welkom aan de Gasten.
2. Sportbeleidsplan, Steenbergen vitaal
Mevrouw M. Beens vertelt dat er een Kick-of is geweest met alle betrokken actoren. Dit was druk bezocht en
er is veel input opgehaald. P. Jacobs had per mail laten weten dat hij niet zoveel maatregelen leest die het
mogelijk maken om mensen met een beperking in reguliere clubs te laten participeren. Mevrouw Beens vindt
dit een goede opmerking. De heer van de Zande merkt op dat hij veel klachten hoort over een vervuild
Cromwiel. Binnenkort vindt er vanuit de Gemeente overleg plaats met de Binnen Sport. Vanuit de Goos was
er ook al met Wethouder Zijlmans hierover gesproken en zou er actie ondernomen gaan worden. De heer
Legierse vraagt wat er bedoelt wordt met Doelstellingen, punt 4 blz. 12. Waarschijnlijk wordt hier mee
bedoelt dat mensen zolang mogelijk mee moeten kunnen doen. De bekende doelstellingen van het sociaal
domein. Dit zal beter uitgelegd gaan worden in het stuk. Als de Gemeenteraad het goedkeurt wordt daarna
ook een Uitwerkingsplan gemaakt. Mevrouw Vos vraagt wat we willen bereiken op blz. 7, er staat iets over
Jeugd en Ouderen maar mist de groep Volwassenen. Mevr. Beens antwoordt dat in de notitie kaders worden
genoemd, later wordt dit meer uitgewerkt. Mevrouw Arrias vraagt of de overige spelers op blz. 13 specifieker
gemaakt kunnen worden. Daarnaast mist zij uitgangspunten voor mensen met een kleine beurs. En bij
andere spelers vraagt ze wie bedoelt worden met seniorenraad, wij hebben deze niet. Als je het GOOS
noemt dan heb je alle Ouderenbonden in één. De heer Liefhebber vraagt zich af of er nog meer
voetbalvelden bij komen, hier zijn er al veel van en dit zou ten koste kunnen gaan van andere sporten. Het
potje zou dan snel leeg zijn. Op blz. 20 is te lezen dat er niet meer accommodaties komen. De heer van
Dijke vraagt wat er met deze nota wordt gedaan. Na goedkeuring van de Gemeenteraad wordt er een
uitvoeringsplan gemaakt. Op blz. 11, beperkingen, naar elders, aangepaste sporten doet de Gemeente al 2
jaar. Door middel van mailen en bellen wordt de vraag gematcht. Vaak wordt er doorverwezen naar andere
Gemeente. Mevr. Arrias mist de zichtbaarheid van de sportcoaches, ik zie ze niet, hoe zien ze eruit? Ze
noemt een voorbeeld uit Rotterdam over de zichtbaarheid. Ze doen veel in Steenbergen, misschien meer de
activiteiten benoemen. Er is nog een vraag op blz. 18 over de onderste staafdiagram of de atletiek van
Domion gekrompen is. De opmerkingen over deze notitie zullen schriftelijk via Mevr. van Dongen door de
voorzitter verstuurd worden.
3. Notitie Armoedebeleid van de Rekenkamer, Inspreekstuk van mevr. van Caam, noodfonds en
huisuitzetting.
Mevr. van Caam licht haar brief toe, ze wilde meer bekendheid geven over haar ervaringen met ouderen met
schulden. Ze wordt veel aangesproken en probeert deze mensen te verwijzen naar de Vraagwijzer, maar dit
lukt niet altijd. Er heerst nog altijd een groot taboe op dit onderwerp. Mevr. benoemt een paar voorbeelden
van individuele cliënten. De heer van Dijke zal deze voorbeelden verzamelen en meenemen naar de
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Cliëntenraad van de ISD. Er wordt nog wel opgemerkt dat mensen het vaak moeilijk vinden om een klacht in
te dienen omdat ze financieel afhankelijk zijn van de ISD.
De adviesraad is het eens met de aanbevelingen die de rekenkamer doet aan het College. Verder vraagt de
Adviesraad zich af wat met deze aanbevelingen door de Raad en het College wordt gedaan. Er wordt
besloten een brief naar het college te sturen met deze vraag.
Verder wordt dit onderwerp over een half jaar op de agenda van de Adviesraad gezet (actiepunt).
De heer Legierse plaatst nog de opmerking dat hij van de wethouder heeft gehoord dat erbij dit rapport van
de Rekenkamer maar 5 mensen zijn betrokken, de belangrijkste mensen zijn niet benaderd.
In de Gemeenteraad is over deze notitie in januari een besluit genomen, mevr. van Dongen stuurt ons dit toe
(actiepunt)
4. Verslag van 17 januari 2018
g.b.
Naar aanleiding van:
Noodfonds, dit bestaat niet in de Gemeente Steenbergen. Dit onderwerp wordt meegenomen in de brief naar
het college over de notitie van de Rekenkamer, een aanbeveling om dit in te stellen. Daarnaast aankaarten
hoe nu het convenant met Stadlander werkt over de uithuisuitzettingen. Afgelopen jaar zijn er 19
uithuisuitzettingen in de gemeente Steenbergen geweest.(cijfers van Stadlander)
Er komt een vraag over de agenda om het doel van het agendapunt erbij te zetten. Ook om alle stukken (ook
al zijn ze eerder verstuurd) bij de agenda te voegen. De stukken worden een week voor de vergadering
opgestuurd.
5. Ingekomen stukken
g.b.
6. Actielijst
g.b.
7. Mededelingen uit de Gemeente
 Ingezonden brief van Mevr. van Zielst, de adviesraad vindt dit een goede suggestie van mevr. van
Zielst. Vorig jaar was er een Burennetwerk maar dit is niet succesvol verlopen. Het idee van mevr.
van Zielst wordt als laagdrempelig ervaren. Dit onderwerp wordt door de werkgroep Vraagwijzerplus
meegenomen in hun afspraak met de interim-directeur, wat volgende week plaats vindt.
 Naar aanleiding van het artikel over de HHT voor mantelzorgers in de krant. Het is een extra
toelage. De 7 zorgaanbieders hebben hier van de Gemeente budget voor gekregen. TWB zegt niet
uit te komen met dit budget omdat er door teveel mensen gebruik van wordt gemaakt. Het was
maximaal 2 uur maar de ondersteuning is teruggebracht door TWB naar 30 minuten. De Gemeente
heeft een overleg gehad met TWB en er is afgesproken dat het nu maximaal 1 uur wordt voor
mantelzorgers. TWB zal mantelzorgers hier persoonlijk over benaderen.
 Mevr. van Dongen zegt dat er afspraken zijn gemaakt met Vitaal Brabant om voorlichting te geven
over dementie en langer thuis wonen. Eén van de data is 4 april in het Cromwiel, er volgen nog meer
data en locaties. In Dinteloord is deze bijeenkomst op 24 mei.
8. NL DOET
Dit vindt plaats op 9 en 10 maart. Het personeel van de Gemeente doet ook mee en de vraag was of
Adviesraadsleden zich willen aansluit. Het is een beetje kort dag. De projecten waar aan gewerkt gaat
worden is nog niet helemaal duidelijk. Mevr. Rombouts van de Gemeente coördineert dit. Voor
belangstellenden, opgeven bij Mevr. Rombouts.
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9. Overzicht Stakeholders werkplannen Adviesraad
Er zijn over het algemeen niet veel dubbelingen. Nummer 16 en 18 van de Werkgroep VraagwijzerPlus moet
specifieker en concreter worden gemaakt. Nummer 14 en 15 kan samengevoegd worden en als onderwerp
GOOS.
10. PR/ Communicatie
 Er is een herdruk geweest van de flyers, er waren een paar veranderingen.
 Een vraag om leuke artikelen toe testuren voor plaatsing op facebook.
 In de begroting van 2018 moet opgenomen gaan worden dat we Adviesraadsleden gaan werven
voor de lege plekken die gaan komen na maart.
 De e-mailadressen kloppen nog niet helemaal goed. Ariana stuurt een test e-mail, graag hierop
reageren voor ontvangst.
 De interne communicatie en bekendheid binnen de gemeente over de Adviesraad kan verbeterd
worden. De heer Baali heeft hier de Burgemeester nog op aangesproken en aandacht voor
gevraagd. Misschien kan er een bericht op intranet komen. Mevr. Arrias maakt hierover met Mevr.
van Dongen en een nieuwe ambtenaar van het sociaal domein een afspraak. (actiepunt)

Bijeenkomst met de Adviesraad van Woensdrecht op 26 februari 2018
Aanwezig van Steenbergen, De heer Legierse, De heer van Dijke en Mevr. van Kampenhout.
Afspraken en Aandachtspunten:
 Binnenkort , men zegt 1 april komt er ook een adviesraad in Bergen op Zoom. We zoeken nog niet
actief contact maar laten de weg open om samen te werken en te kijken wat er van ons als 2
Adviesraden wordt verwacht in de toekomst.
 We besluiten elkaars advies naar het College wat gemeente overstijgend is toe te zenden.
 We houden elkaar op de hoogte hoe we staan ten opzichte van de Koepel van Adviesraden, wat is
bijvoorbeeld de meerwaarde.
 We besluiten kort na de zomer een gezamenlijke Themadag te organiseren. Het onderwerp gaat
Ouderenbeleid worden. Mevr. van Kampenhout zoekt contact met de secretaris van Woensdrecht .
Het voorbereidend groepje bestaat uit 4 mensen. Naast de 2 secretarissen nog uit iedere Raad één
persoon. Vanuit onze Adviesraad doen Mevr. Arrias en de Heer van der Zande mee aan de
voorbereiding. Mevr. van Kampenhout neemt contact op met de secretaris van Woensdrecht.
(actiepunt)
Aandachtspunten:
 Woensdrecht heeft een hand-out gemaakt voor nieuwe leden van de Adviesraad. Is dit een idee
voor ons? Wij vinden dit een goed idee, Mevr. van Kampenhout vraag dit op. (actiepunt)
 Woensdrecht heeft openbare vergaderingen waarbij ook de pers aanwezig is. Daarnaast hebben ze
2 besloten vergaderingen. De agenda komt in de krant en na de vergadering komt er ook een stukje
in de krant. Misschien 1 keer per jaar een openbaar Thema organiseren waar mensen op af komen.
Het heeft zijn voor- en nadeel om te vergaderen met de pers erbij. Wij zijn hier niet een voorstander
van. Het organiseren van een openbare vergadering met een actueel Thema heeft de voorkeur
(actiepunt)
 Woensdrecht past de Verordening van hen aan naar het voorbeeld van Steenbergen. Zij blijven
Adviesraad WMO heten omdat dit een bekende naam is in Woensdrecht.
11. Rondvraag
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Mevr. van Dongen vraagt wie er op 5 maart aanwezig wil zijn bij een bijeenkomst in de Raadszaal over
Overheidsparticipatie, spreker mevr. van Drimmelen, De heer Legierse, Mevr. Arrias en mevr. van
Kampenhout zullen aanwezig zijn.
De heer van Kleinveld vraagt of de Gemeente met het VIR werkt. Mevr. van Dongen vraagt dit na.
(actiepunt). Daarnaast vraagt hij aandacht voor de privacywet die per 25 mei veranderd. Welke
consequenties heeft dit voor de Adviesraad. Mevr. van Dongen zegt nog dat het op gespannen voet staat
met onze werkwijze binnen de WMO.
De heer van Dijke is bezig de begroting te maken voor 2018. Graag facturen en andere kosten doorgeven.
De heer Baali vraagt of hij nog de volgende vergadering aanwezig kan zijn, de voorzitter zegt dat hij van
harte welkom is. De volgende vergadering is op 4 april maar wordt verplaatst i.v.m. andere vergaderingen
naar 11 april.
12. Sluiting
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