
  

 
Mail: info@adviesraadsteenbergen.nl 
 
www.adviesraadsteenbergen.nl 

 

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

 

Verslag  : Adviesraad Sociaal domein 

Datum  : 10 december 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, K van Kampenhout (secretaris en notulist), E.van Dongen 

Gasten   : R. Peeters, M. van der Pot en K. Krook 

Afwezig : P. Kleinveld, P. Jacobs en E. Görgen 

 

 

1. Opening en Mededelingen 

De heer Legierse verontschuldig zich over de onduidelijkheid van de vergaderdata, uiteindelijk werd 

het maandag 10 december in plaats van 12 december. 

 

2. Preventie- en handhavingplan alcohol  

Plan wordt besproken door M. van der Pot. Er is nog een reactie binnen gekomen die nog verwerkt gaat 

worden. Het is een samenwerkingsnotitie met de andere Brabantse Wal Gemeenten. De heer van Dijke 

heeft een paar vragen, op blz. 22 wordt aangegeven dat de handhaving in Steenbergen minder is dan de 

andere 2 gemeenten, terwijl de heer van Dijke denkt dat de situatie in Steenbergen erger is. Dit blijkt niet zo 

te zijn. Daarnaast hebben de andere 2 gemeenten meer financiële ruimte voor handhavingsacties. Op blz. 

16 wordt het aantal van 50 ouders genoemd, dit getal is een streef getal van opkomst .De heer Legierse 

vraagt of de Sportclubs hier bij betrokken zijn geweest, dit is wel gebeurd. Op blz. 19 wordt het duidelijk dat 

alcohol vaak buiten de eigen thuissituatie wordt genuttigd. Ouders zouden hier een belangrijke rol in moeten 

hebben maar dit ligt erg moeilijk om deze te bereiken. Het is daarnaast belangrijk om handhaving en 

preventie samen te laten vallen. (bijvoorbeeld als een kind laveloos wordt aangetroffen de ouders het kind te 

laten ophalen en met deze situatie te confronteren.) N.a.v. blz. 9 , informatie over alcohol, mevr. Arrias zegt 

dat 3x niet werkt, het moet veel vaker en frequenter. De bereikbaarheid blijft moeilijk. Het heeft ook vaak tijd 

nodig. N.a.v. blz. 20 dat er in Steenbergen bij de jongeren in Steenbergen meer alcohol wordt gedronken is 

geen duidelijke reden. We ontvangen binnenkort de definitieve versie. De adviesraad zal nog een 

schriftelijke reactie geven. (actie). 

 

Mevr. van der Pot gaat nog in op de Raadsmededeling kwaliteitsimpuls welzijnswerk. (onderdeel van 

agendapunt 5). Mevr. van der Pot geeft een toelichting op het stuk en geeft in het kort nog even aan wat de 

aanleiding was van het plan en wat er belangrijk wordt gevonden. Er komt één sociaal team wat goed 

samenwerkt met de huidige professionals en naar de Kernen toegaat. Er wordt bij de activiteiten die er zijn 

aangesloten en gekeken waar signalen en zaken zijn op te halen. Huisartsen zijn hierin ook erg belangrijk, 

hier zou de samenwerking beter kunnen. 

 

3. Uitvoeringsplan ISD 

Presentatie door de heer R. Peeters. We krijgen op papier de uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-

2020 uitgereikt. Op de eerste pagina is de Prestatie Dashboard te zien, hier is een lichte stijging te zien met 

de vorige keer. Het is nu een nieuwe situatie, de 3 wethouders van de Brabantse Wal voeren regelmatig 

gesprekken en dit gebeurd erg voortvarend en creatief. De wethouder van Steenbergen is voorzitter van 

deze groep. Er is sneller inzicht in het bestand waardoor er beter gehandeld kan worden. Er zijn veel ideeën 

om een goede richting uit te gaan. De neuzen staan allen de zelfde kant op om een goede richting aan de 

uitvoerende agenda te geven. (zie plan) Er gaat meer aansluiting bij de klant gezocht worden en gekeken 

naar maatwerk. 
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Volgens de heer Peeters komt er een mooie organisatie. Het plan moet nog naar de Raad. 

 

4. Verslag van 14 november 

Geen bijzonderheden en dank aan de eenmalige notulist de heer van der Zande. 

 

5.Ingekomen en uitgaande stukken 

Het onderwerp financieel veilig ouder worden wordt naar de volgende vergadering verplaatst omdat de heer 

Jacobs afwezig is. 

Het vergaderschema is akkoord voor 2019. 

 

6. Actielijst 

N.a.v. actie punt 2 heeft de heer van der Zande een gesprek met Roel van Looijen. 

N.a.v. actiepunt 3 wordt er door de adviesraad een brief gestuurd naar het College. 

N.a.v. actiepunt 6 wordt dit onderwerp gepland voor de vergadering van januari 2019.  

 

7. Mededelingen vanuit de Gemeente 

 Er is uitsluiting van de Minister over het tekort van ruim € 5 miljoen bij het Beschermd wonen. Er 

komt een aanvulling van 80%, dit wordt als een goede uitkomst gezien. Er gaat per gemeente een 

nieuwe verdeelsleutel komen om de 20% tekort goed in te vullen. Een aantal zaken zullen efficiënter 

geregeld moeten gaan worden. 

 Het college is de evaluatie van de HHT aan het afronden en neemt op kort termijn een besluit over 

de HHT. De Adviesraad zal de raadsmededeling ontvangen die naar de raad gaat.  

 Vanaf 1 januari 2019 wordt de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen €17,50 per periode ongeacht 

inkomen en het aantal voorzieningen. In 2019 gaat hier in ieder geval de huishoudelijke 

ondersteuning, begeleiding, hulpmiddelen en woningaanpassingen onder vallen.  

De agendapunten 9 en 10 (waar is 8 gebleven?) worden naar de volgende vergadering geschoven. 

 

11. Rondvraag 

De heer Kleinveld vraagt, via een mail aan mevr. Arrias, informatie over de Jeugdzorg. Mevr. Arrias zal de 

mail door sturen naar mevr. van Dongen en antwoord zal nog volgen. 

 

Mevr. Vos heeft een folder over cliënt ondersteuning uit Gilze Rijen als voorbeeld  voor Steenbergen. 

 

Omdat het de laatste vergadering van het jaar was krijgen de leden van de Adviesraad een enveloppe met 

inhoud voor hun inzet het afgelopen jaar. De wethouder deelt ze uit. Eveneens door de heer van Dijke wordt 

een enveloppe uitgedeeld.  

Vooral mevr. van Dongen wordt hartelijk bedankt voor haar inzet, we zijn als Adviesraad erg blij met haar 

werk. We hebben het afgelopen jaar veel voor elkaar gekregen. 

 

12. Sluiting met een feestelijk glaasje 
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