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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

Verslag  : Adviesraad Sociaal domein 

Datum  : 11 april 2018 

Tijd  : 19.30 uur 

Locatie  : Gemeentehuis Steenbergen, Fractiekamer 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

Aanwezig : J. Legierse (voorzitter), R. van Dijke (penningmeester), R. Arrias, R. Liefhebber,  

     H. Vos, P. van der Zande, E. van Dongen, P. Jacobs,  N. Baali           

     E. Görgen, I. van Meer, K van Kampenhout (secretaris en notulist) 

 

Afwezig:   P. Kleinveld  

 

1.  Opening en Mededelingen 

Welkom aan de Gast, we schuiven agendapunt 6 naar voren 

 

2.  Stand van zaken rond de WMO 

Ineke van Meer vertelt iets over de Vraagwijzer, over de integrale toegang. Ze benoemt alle organisaties die 

zich onder het zelfde dak bevinden. Als een inwoner op het spreekuur bij Vraagwijzer komt, volgt er een 

gesprek met een intaker die verkent welke problemen er spelen. Als blijkt dat er een WMO vraag is, volgt 

een gesprek met een WMO consulent waarbij alle leefgebieden besproken worden. Hiervan wordt een 

gespreksverslag gemaakt welke de cliënt ondertekend moet terugsturen. Dit gebeurt altijd. Als de cliënt niet 

ondertekend is er ook geen hulpvraag. De intake en beschikking moet binnen 8 weken plaats vinden. De 

cliënt heeft vrije keus van zorgaanbieder. Op de vraag hoe groot de bekendheid onder de burgers is met 

Vraagwijzer is dit niet helemaal duidelijk. Er is een onderzoek gedaan maar hiervan zijn de cijfers nu niet 

bekend. Aan de bekendheid onder de mensen wordt wel gewerkt. Op de homepagina van de website van de 

Gemeente is Vraagwijzer niet direct te vinden. Enkel de openingstijden staan direct weergegeven. Hier is 

van uit de Gemeente voor gekozen. Vindbaarheid is een speerpunt  dit jaar van de Adviesraad. Daarom gaat 

de Adviesraad een ongevraagd advies geven aan het College. Eén, de bereikbaarheid van Vraagwijzer op 

de website en twee, een invalide parkeerplaats voor de deur voor bezoekers van de Vraagwijzer en 

aandacht voor de draaideur voor scootmobielen. 

 

3.  Verslag van 28 februari 

 blz. 1. antwoord met dt.  

 blz. 1. ligt moet zijn licht. 

 n.a.v. wat betekent VIR, mevrouw van Dongen kijkt dit na. 

De notulen worden doorgestuurd naar Mev. Arrias en het secretariaat van Woensdrecht. De vraag 

komt of het verslag integraal op de website kan, dit naar aanleiding van de nieuwe privacywet. Mev. 

van Dongen vraagt dit na bij een jurist, dit komt de volgende keer op de agenda. 

 

4.  Ingekomen en uitgaande stukken 

N.a.v. antwoord op notitie Armoedebeleid van de Rekenkamer. De Raad gaat hiermee aan de gang na de 

verkiezingen. De tekst in het antwoord op de notitie van de heer Legierse wordt aangepast. We willen graag 

op de hoogte gehouden worden wat er besproken is en wat de actie wordt. Kunnen nu nog geen advies 

uitbrengen. 

 

4a. Terug rapportage van het congres van de Koepel. 

Mev. Arrias doet verslag van de middag, er was veel belangstelling en er waren wel 180 Adviesraden 

aanwezig. Er is contact gemaakt met andere Adviesraden o.a. Rotterdam. Alle Adviesraden hebben toch de 
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zelfde zaken waar mee geworsteld wordt. Er komt een verslag in de nieuwsbrief van deze middag. Er zijn 

meer leden terug bij de Koepel. 

 

5. Actielijst 

Wordt aangepast.  

De heer Jacobs stuurt ons de lijst toe van het Toetsingskader sociaal domein; Wat is belangrijk vanuit het 

perspectief van de kwetsbare inwoners in uw gemeente. Dit punt komt de volgende keer op de agenda. 

 

6. Mededelingen uit de Gemeente 

 Op 3 november is er in Dinteloord een gezondheidsmarkt. De Kruisverenigingen organiseren dit. We 

beraden ons  als Adviesraad om mee te doen. 

 Op 24 mei komt Vitaal Brabant in Dinteloord. Er wordt hier nog reclame voor gemaakt. Afgelopen 4 

april was het in het Cromwiel maar de organisatie vanuit het Cromwiel was niet goed, de opkomst 

was ook niet bijzonder groot. 

 Vanaf 2019 wordt een abonnementstarief voor de WMO ingevoerd. Er komt een vast eigen bijdrage 

die niet inkomensafhankelijk is € 17,50. Het is nog niet duidelijk wat de reikwijdte is, bijvoorbeeld of 

de deeltaxi hier onder gaat vallen. Landelijk is er nog geen uitspraak. Als dit doorgaat kan dit 

financieel nogal wat gaan betekenen voor de gemeente. Waarschijnlijk een toename van de vraag. 

Op de vraag of het juist is dat een meereizend familielid extra moet betalen bij de deeltaxi wordt 

geantwoord dat alleen de medische begeleider wordt vergoed en betaalt de sociaal begeleider zelf.  

 Er komen vanuit de Adviesraad vragen over het tekort bij Jeugdzorg. Sinds 2015 wordt ingezet op 

meer preventie binnen de Jeugdzorg. Tot op heden is nog lastig te meten wat hier de effecten van 

zijn. Voor de volgende vergadering wordt iemand gevraagd die wat meer kan vertellen over de 

Jeugdzorg, er is vanuit de adviesraad een brief over de Jeugdzorg naar het College 

 

7. Jaarverslag Sociaal Domein, vaststellen 

We zijn nog nooit zo vroeg geweest. De heer Jacobs geeft nog een kleine tekstuele wijziging door. Verder 

kan het verslag vastgesteld worden en op de Website gezet worden. Mev. van Kampenhout stuurt het ook 

door naar de Adviesraad van Woensdrecht. 

 

8.  Werkgroepen, stand van zaken 

Werkgroep Wonen en zorg hebben een afspraak gemaakt met de GGZ. Er volgen ook nog andere 

afspraken o.a. met de huurders verenigingen GGD en cliëntenraden. 

Werkgroep Vraagwijzerplus heeft 2 gesprekken gevoerd en doet hiervan verslag. 

 

9. PR en Communicatie 

De website is up to date gemaakt. Ook het nieuwe privacy reglement is op de site gezet. De Jurist moet er 

inhoudelijk nog naar kijken. Er zijn een paar kleine wijzigingen geweest. De foto van de heer Baali is 

verwijderd. Graag wijzigingen doorgeven. We gaan een persbericht eruit doen dat we een Website hebben. 

De Adviesraad heeft geen link op de Home pagina op de site van de Gemeente, terwijl de Adviesraad 

vindbaarheid dit jaar als speerpunt heeft. 

 

9a. Afscheid Nadir Baali 

De heer Baali dient zijn ontslag in omdat hij sinds de laatste verkiezingen in de Gemeenteraad is verkozen 

als Raadslid. Hij bedankt iedereen en zeg 1 3/4 jaar in de Adviesraad te hebben gezeten. Voor zijn gevoel 

kon hij al snel meedraaien en hij vond het erg leerzaam. Hij geeft een compliment aan de Adviesraad dat hij 

serieus werd genomen. De laatste tijd is de Adviesraad meer naar buiten toe getreden. Veel dank en 

compliment hoe we met zijn allen bezig zijn. 

De heer Legierse heeft het als prettig ervaren, vooral omdat hij jong, pienter en slim is. Hij heeft duidelijk een 

steentje bijgedragen vooral in vaak deze ingewikkelde materie. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet met 

een bloemetje en enveloppe. 
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10. Rondvraag 

 De heer Van Dijke, vraagt hoever het is met de sollicitatieprocedure van de Kwartiermaker, deze 

moet nog opgestart worden. De volgende vraag betreft de Begroting van de Adviesraad of deze al 

naar het College is, dit gebeurt binnenkort. 

 De heer van der Zande, vraagt of er nu een vacature is voor de Adviesraad, hij heeft iemand 

ontmoet die belangstelling heeft. We zijn niet actief op zoek maar mensen die belangstelling hebben 

kunnen altijd een brief sturen. 

 Mev. Arrias heeft 3 boeken vanuit het Congres, wie wil deze lezen. 

 De heer Legierse heeft vanuit de Goos met de Gemeente gesproken over de opleidingskosten voor 

cliëntondersteuners. De gemeente staat positief tegenover het werk van de ouderenbonden. De 

komende tijd wordt een voorstel uitgewerkt om GOOS subsidie te geven voor hun rol als 

cliëntondersteuners.  

 Mevr.. van Dongen doet een voorstel voor nieuwe vergaderdata van de verschillende vergaderingen. 

 De heer Legierse geeft nog een compliment over hoe Keukentafelgesprekken worden gevoerd, hij 

was bij één aanwezig. 

 

11. Sluiting 
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