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1.
Opening en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering door allen welkom te heten, in het bijzonder wethouder Krook als
kennismaking en mevr. Joosen voor agendapunt jonge mantelzorgers.
Deelt mede dat Peter Kleinveld ons bedankt voor de bloemen, maar dat de operatie nog niet heeft
plaatsgevonden. We wensen hem alle sterkte toe.
2.
Kennismaking met wethouder Koos Krook
Dhr. Krook schetst in het kort zijn achtergronden, werkverleden; gewerkt bij o.a. GGZ instellingen,
zorgwetenschap gestudeerd wat o.a. resulteerde in het boek Borderline de baas. Dit boek is nog steeds bij
veel GGZ instellingen te vinden, waar het ook wordt gebruikt.
Uit zijn studie bleek dat het systeem verandert dient te worden; dit beinvloedt dan ook het handelen en
omgang van de betrokkene.
Zijn beleid wordt om ook het systeem van het Sociaal Domein te wijzigen; de nieuwe wetgeving vraagt
hierom. We gaan dus meer vanuit de wijken werken, waarbij de signaalfunctie van de burgers belangrijk
wordt.
Dit betekent dat onze Vraagwijzer, die nu al goed opereert, nog belangrijker wordt, maar ook dynamischer.
Wordt echt de spin in een groot netwerk waarin alle disciplines vertegenwoordigt zijn.
Hij kondigt dan ook aan dat wij als Adviesraad, via Helma of de verantwoordelijke beleidsmedewerkers nog
veel adviesstukken toegezonden gaan krijgen.
Ook benadrukt hij dat de Adviesraad schriftelijk rechtstreeks aan het College rapporteert, zodat het College
de Adviesraad schriftelijk moet antwoorden.
Dhr Krook geeft aan, dat hij in principe elke vergadering beschikbaar is, hij zou dan in korte tijdons kunnen
bijpraten over de ontwikkelingen betreffende het Sociaal domein. De vz. Geeft aan dat we als Adviesraad
hier nog op terugkomen. Wel zal de wethouder zo veel als mogelijk bij de Agendacommissie aanschuiven.
Men is momenteel ook bezig vanuit de Raad een bespreekgroepje te formeren om de zaken sneller en
duidelijker te behandelen. Via Agendacommissie ontvangen wij terugkoppeling hiervan.
3.
Verslag van 10 october 2018
Nav verslag: de opkomst bij de beurs te Dinteloord viel tegen.
Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd; voor andere letteraanslagen zal mevr.Vos rechtstreeks
contact opnemen met mevr.Van Kamperhout.
4.
Ingekomen en uitgaande stukken
Er zijn hierover geen vragen.
5.
Actielijst
Actiepunt 4 is afgehandeld ( Beurs Dinteloord ).
Punten 5 en 6 dienen nog uitgevoerd te worden.
Nieuw toe te voegen punt: Bekijken wanneer iedereen het punt Wonen kan bespreken.
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6.
Mededelingen vanuit de gemeente
Mevr. Van Dongen laat weten het stuk mbt Raad van Beroep is toegezonden.
Dhr. Krook vult aan, dat we nu het juridische traject van nog een procedure ( in 2019 ) af moeten wachten en
het VNG standpunt, dat naar verwachting in december 2018 komt.
Mevr. Van Dongen vult aan, dat de gemeente veel reacties heeft gehad.
Mevr Van Dongen laat weten, dat het Technische besluit verordening Tarief in voorbereiding is. Naar
verwachting wordt dit over 2 maanden ter bespreking naar ons gezonden.
Ook worden de stukken mbt Plusbus en Welzijnswerk naar ons gezonden; evt kan in de
decembervergadering een toelichting worden gegeven.
7.
Jonge Mantelzorgers
Mevr. Joosen legt eerst in het kort de werkwijze van de Mantelzorger via de Vraagwijzer uit; groepsgericht
werken via bv een nieuwsbrief of website.
Het aantal mantelzorgers is en 5 jaar tijd vervijfvoudigd; het nieuwe beleid is hulp op maat na inzicht van de
thuissituatie.
De Adviesraad heeft dit stuk al behandeld en geaccordeerd.
Jonge mantelzorgers zijn kinderen van 0 tot 24 jaar; zij helpen ouders en/ of broertjes / zusjes. Kinderen die
deel uitmaken van een gezin waarvan bv. de moeder en of een kind hulpbehoevend is, worden ook als
mantelzorgers gezien.
Uit landelijk onderzoek is gebleken dat 1 op de 4 jongeren mantelzorger is; bij 80 % van deze groep is niets
aan de hand. Deze groep staat sterk en positief in het leven en is al vroeg zelfstandig. Het komt wel voor dat
op latere leeftijd bij sommigen van hen problemen ontstaan.
De jonge mantelzorgers gaan we binnen de Brabantse wal binnenkort Superkids noemen en er we gaan
deze via de basisscholen en het Middelbaar onderwijs benaderen middels leuke presentatie, facebook,
Instagram ed.
Vooraf wordt met de leraren en docenten gesproken.
De Workshop duurt 1 uur en loopt tot nu toe goed; we proberen bij Superkids te achterhalen waar ze mee
zitten: zorgen over eigen situatie voor het zorgen van ouders of broertjes/ zusjes.
Ook wordt dit onderdeel van Jeugd en gezin.
De vz dankt mevr. Joosen voor haar heldere en enthousiaste uitleg.
8.
Mededelingen vanuit de Adviesraad
De vz komt volgende vergadering terug op het rooster van aftreden en informeert naar de beleving van de
ochtend in Woensdrecht.
De betrokkenen konden kort en bondig zijn: vruchtbare dag.
9.
Bespreken van preventie- en handhavingsplan Alcohol
De vz verzoekt de evt opmerkingen/ vragen ed te mailen naar mevr Van Dongen.
Temeer daar het toegezonden plan nog een concept betreft.
Wel hebben enige leden nu al opmerkingen/ vragen:
Mevr Arrias: uitvoeringsjaar wijzigen in 2019- 2020.
Waarom alleen alcohol en geen drugs ?
Is dit geschreven vanuit de landelijke richtlijnen ?
Dhr Jacobs: geschreven door professionals; ouderen weten in vele gevallen al het antwoord en ouders
weten ook mee te praten over drugs.
Geen extern netwerk, maar werk juist met de ouders samen.
Veel plannen, nog geen samenhang.
Vz stelt voor dit herziene stuk op de agenda van de volgende vergadering te plaatsen. Adviesraad stemt in.
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10.
Evaluatie Themadag van 12-11-2018
Zie ook onder punt 8.
We wachten het verslag af en dan dit agenderen voor een volgende vergadering.
11.
Werkgroepen
Dhr Jacobs en mevr. Van Kampenhout hebben een gesprek gehad met Vraagwijzer; verslag volgt.
Andere werkgroepen geen nieuws.
12.
PR/ Communicatie
Mevr Arrias heeft geen mededelingen ed.
13.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, wel wordt vastgesteld dat we op 12 december a.s. toch een
vergadering beleggen met o.a. Preventie Alcohol en Ouderen Huisvesting ( als plan gereed is ).
14.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vz de vergadering en wenst allen wel thuis.
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