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1. Voorwoord.  
 
In dit jaarverslag wordt beschreven hoe het jaar 2020 is verlopen en wat er zoal binnen de Wmo-Raad is 
gepasseerd. Graag nodig ik u uit om dit verslag aandachtig te lezen. 
 
2020 Was een bijzonder jaar dat niet snel vergeten zal worden.  
Het begon met berichtjes in de krant over een virus in China en niemand kon vermoeden welke effecten dat 
virus zou hebben op het dagelijkse leven in Nederland, in Moerdijk, ja zelfs binnen onze Wmo-Raad. 
 
Vanwege de omstandigheden zijn we vanaf maart maar enkele keren in vergadering bij elkaar geweest. 
Maar dat wil niet zeggen dat er geen werk is verricht. 
 
Sterker nog: Er zijn nog nooit zoveel adviezen aan het college en gemeenteraad uitgebracht als in 2020 en dit 
door de omstandigheden vaak onder tijdsdruk. Ondanks de lastige omstandigheden is het steeds gelukt om te 
komen tot tijdige en adequate advisering.  
Ik wil de leden van de Wmo-Raad dan ook zeer bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
 
Ook dank aan wethouder Eef Schoneveld, Inge Maas en Monique van Zandvliet van de gemeente Moerdijk 
voor de constructieve en plezierige samenwerking. 
 
Helaas werden we in 2020 opgeschrikt door het overlijden van Jan Monster. Jan heeft een grote rol gespeeld 
bij de oprichting van de Wmo-Raad en heeft daarna vele jaren het secretariaat op een uitmuntende wijze 
vervuld. Jan, bedankt voor alles en rust in vrede.  
 
Heel veel werd ons in 2020 ontnomen. Het wordt goed omschreven in onderstaand bericht dat ik eind 2020 
kreeg toegestuurd via WhatsApp.  

Twintigtwintig heeft me niks gebracht 
Mij hoor je nooit zeggen 

dat we samen meer kunnen dan alleen 
Want als ik even verder kijk ontdek ik 

spanning en onrust om me heen 
Elke week voelde ik minder 

verbinding met mensen die me dierbaar zijn 
Ik voelde 

dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld 
En zeg me vooral niet 

“er zit iets moois in iedere dag” 
Want hoe je het ook wendt of keert 

ik heb dit jaar stilgestaan 
Je zult mij nooit horen zeggen 

Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes. 
 
Op het eerste gezicht een vrij somber bericht. Maar lees het eens van beneden naar boven. 
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Als je op die manier naar 2020 kunt kijken zal duidelijk zijn dat 2020 zeker geen “verloren jaar” zal zijn. 
Met de komst van de vaccins gloren er ook weer lichtpuntjes en horen de beperkingen zoals we die nu kennen 
hopelijk snel tot het verleden. 
 
Als we dan ook nog gebruik kunnen blijven maken van de veerkracht en de inzet van velen -zowel 
professioneel als vrijwillig- zoals we die in 2020 hebben mogen ervaren dan zie ik 2021 met vertrouwen 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees Klasen 
Voorzitter Wmo-Raad Gemeente Moerdijk 
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3. Toelichting op de Wmo en rol en positie van de Wmo-Raad. 
 
Wettelijk kader.  
De huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2015 in werking getreden.  
 
Deze wet beschrijft het begrip maatschappelijke ondersteuning als volgt: 
- Het bevorderen van de sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van  

voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de 
gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;  

- Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met  
chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;  

- Bieden beschermd wonen of opvang. 
 
Toelichting op rol en positie Wmo-Raad 1 
De raad is een adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk op 
het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderdeel van de Wmo is  
namelijk dat de gemeente verplicht is ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun 
vertegenwoordigers, te betrekken bij de uitvoering van deze wet. Hoe dit is geregeld in de gemeente Moerdijk 
ligt vast in een convenant, dat u kunt nalezen op de website van de raad.  
 
De raad adviseert het college, gevraagd en ongevraagd. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen Wmo-
beleid maar ook over de manier waarop de gemeente de Wmo uitvoert. Met de adviezen hoopt de  
raad te bevorderen dat iedereen in de gemeente mee kan doen in de samenleving. Daarnaast is de raad een 
sparring- en overlegpartner van de gemeente (en meer in het bijzonder de verantwoordelijke  
beleidsmedewerkers en wethouder), waarbij veel lopende zaken besproken worden. 
 
De raad is niet bedoeld voor de behandeling van individuele vragen op het gebied van de Wmo.  
 
Op de website www.wmoraadmoerdijk.nl is een toelichting te vinden op de activiteiten van de raad, staan 
foto’s van de leden en zijn de uitgebrachte adviezen en vergader- en jaarverslagen te vinden. Ook wordt 
vermeld hoe u contact kunt opnemen met de raad.  

 
  

 
1 Voor de leesbaarheid van dit verslag wordt de benaming ‘raad’ ook gebruikt als de Wmo-Raad wordt bedoeld.  

http://www.wmoraadmoerdijk.nl/
mailto:secretariaat@wmoraadmoerdijk.nl
http://www.wmoraadmoerdijk.nl/


      
 
 
 

  

  

 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 20131376 
Bankrekening NL09 RABO 01319.95.456 t.n.v. Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk 
www.wmoraadmoerdijk.nl secretariaat@wmoraadmoerdijk.nl  
   Blz. 5 van 18 

4. Samenstelling van de Wmo-Raad. 
 
Per 1 januari 2020 bestond de raad uit negen leden. Mevr. Plaisier heeft in april om persoonlijke redenen de 
raad verlaten en dhr. De Jong heeft besloten om nog een termijn te aanvaarden.  
 
In de loop van het jaar hebben zich twee kandidaten aangemeld voor de raad, maar beide hebben na een 
eerste kennismakingsgesprek besloten hun kandidatuur in te trekken.  
De raad is momenteel niet actief op zoek naar nieuwe leden. Indien belangstellenden zich melden, zal het 
gesprek worden aangegaan..  
 
Per 31 december 2020 bestaat de raad uit de volgende acht personen: 
Mevrouw M. Haazelager 
Mevrouw E. van Adrichem 
Mevrouw A. Ten Cate 
Mevrouw M. Eekhout 
De heer B. de Jong 
De heer C. Klasen   Voorzitter 
Mevrouw W. Tolenaars  Secretaris 
De heer P. Kapitein  Penningmeester / Vice-voorzitter 
Vanuit de gemeente zijn de wethouder de heer E. Schoneveld en de beleidsmedewerkers mevrouw I. Maas en 
mevrouw M. van Zantvliet het meest of direct bij de raad betrokken. 
 
De kascommissie voor 2020 bestond uit mw. Plaisier en Mw. Van Adrichem, maar in verband met het vertrek 
van eerstgenoemde heeft mw. Ten Cate deze taak op zich genomen. Ook de werkgroepen zijn opnieuw 
samengesteld. (zie blz. 8)  
 
Mw. Eekhout heeft in de loop van 2020 een functie aanvaard bij Surplus en Mw. Van Adrichem werkt al langer 
bij deze organisatie, die ondermeer een groot deel van de Wmo-werkzaamheden voor de 
Gemeente Moerdijk verzorgt. Er zijn afspraken gemaakt dat mocht er in een specifiek geval sprake zijn van 
mogelijke belangenverstrengeling, de dames zich zullen terugtrekken uit de discussie/vergadering en dit 
vastgelegd wordt in het verslag. Deze werkwijze is besproken met de wethouder die zich hiermee kan 
verenigen.  
 
Verder is besloten dat het om praktische reden gewenst is de functie van voorzitter te combineren met de 
functie van penningmeester. Hiermee is dhr. Kapitein dus als vice-voorzitter benoemd.  
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5. Werkwijze van de Wmo-Raad. 
 
De standaard werkwijze van de raad is dit jaar noodgedwongen aangepast als gevolg van de maatregen om 
COVID-19 te onderdrukken. Normaliter vergadert de raad maandelijks, maar in 2020 is slechts zes maal 
vergaderd. 
 
- 8 Januari en 12 februari is er nog volgens planning vergaderd, waarna de geplande vergaderingen van  
11 maart, 8 april en 13 mei geen doorgang konden vinden i.v.m. de eerste lockdown. Het Dagelijks bestuur 
(DB) heeft op 4 mei en 27 mei vergaderd.  
- De vergadering van 10 juni is verschoven naar 17 juni. Op 8 Juli, 12 augustus en 9 september konden we 
volgens planning vergaderen. Dit laatste dankzij de bereidwilligheid van de gemeente om de Raadszaal en de 
Moerdijkzaal ter beschikking te stellen, zodat er voldoende afstand gehouden kon worden. 
- Daarna trad echter de tweede lockdown in en zijn de vergaderingen van 14 oktober, 11 november en  
9 december vervallen. Op 11 november heeft mevr. Maas een digitale presentatie gegeven betreffende 
Beschermd Wonen. Alle leden waren hierbij aanwezig en in de nabespreking zijn nog enkele zaken 
afgestemd.  
- Het DB heeft tien maal vergaderd, waarvan eenmaal digitaal en een aantal maal in de tuin van de 
penningmeester.  
 
Vergaderoverzicht 2020.  
31 december  DB vergadering 
8 januari  Wmo-Raad vergadering 
3 februari  DB vergadering 
12 februari  Wmo-Raad vergadering 
2 maart  DB vergadering 
11 maart  Wmo-Raad vergadering vervallen 
30 maart DB vergadering vervallen 
8 april  Wmo-Raad vergadering vervallen 
4 mei   DB vergadering 
13 mei  Wmo-Raad vergadering vervallen 
27 mei  DB vergadering (i.p.v. 1 juni 
17 juni   Wmo-Raad vergadering (i.p.v. 10 juni) 
29 juni   DB vergadering 
8 juli   Wmo-Raad vergadering 
30 juli  DB vergadering 
12 augustus  Wmo-Raad vergadering 
2 september  DB vergadering 

“ Overleg gemeente en DB 
9 september  Wmo-Raad vergadering 
5 oktober DB vergadering vervallen  
14 oktober Wmo-Raad vergadering vervallen 
22 oktober  DB vergadering digitaal (i.p.v. 2 november) 
11 november Wmo-Raad vergadering vervallen 
 “ Digitale presentatie Beschermd Wonen door mevr. I. Maas, met nabespreking raad 
27 november  DB vergadering (i.p.v. 30 november) 
9 december  Wmo-Raad vergadering vervallen 

http://www.wmoraadmoerdijk.nl/
mailto:secretariaat@wmoraadmoerdijk.nl


      
 
 
 

  

  

 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 20131376 
Bankrekening NL09 RABO 01319.95.456 t.n.v. Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk 
www.wmoraadmoerdijk.nl secretariaat@wmoraadmoerdijk.nl  
   Blz. 7 van 18 

Als gevolg van het halveren van het aantal vergaderingen zijn, conform artikel 9.1 van de statuten, een aantal 
besluiten eenstemmig buiten vergadering genomen, nadat alle leden hiervoor via email hun instemming 
hebben gegeven.  
 
Een onderwerp dat is doorgeschoven is de oriëntatie op een brede adviesraad sociaal domein in relatie tot 
onze missie en visie. Een adviesraad sociaal domein is een raad waarbij de advisering zich ook uitstrekt over 
de Jeugdwet en de Participatiewet. Hoewel er binnen de gemeente Moerdijk geen urgente reden was om deze 
transitie te gaan doorlopen, is het in de ons omringende gemeenten en ook landelijk wel een trend. De voor- 
en nadelen van een brede adviesraad dienen te worden geïnventariseerd met alle betrokkenen en 
belanghebbenden, maar dit proces vraagt niet alleen tijd maar ook zorgvuldigheid. In 2020 was er geen 
gelegenheid om in alle rust met elkaar hierover in gesprek te gaan.  
 
Afgelopen jaar is wel de website aangepast, zodat er nu een leden-inlog beschikbaar is, met de 
vergaderstukken en basisdocumenten centraal beschikbaar en gearchiveerd. De wens om de website ook te 
conformeren aan het ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’ is een aandachtspunt. 
 

5.1. Samenwerking met de Gemeente.  
Bij een deel van de vergadering zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om de raad te 
informeren, vragen te beantwoorden en zaken te bespreken. De samenwerking is constructief en prettig en 
ook de tussentijdse contacten verlopen naar tevredenheid. De raad heeft een overzicht van onderwerpen 
ontvangen van de beleidsmedewerkers met een planning, zowel lokaal als op regionaal niveau, zodat wij ons 
kunnen voorbereiden en inlezen.  
 
Op 11 maart is informatie ontvangen over de maatregelen die genomen zijn voor de cliënten Wmo in verband 
met de pandemie en op 27 maart is een overzichtje ontvangen van de resultaten van de maatregelen. Verder 
is in de loop van het jaar veelvuldig gecommuniceerd met mevr. Maas over de (on-)mogelijkheden van 
informatie-uitwisseling, besprekingen en advisering. Ook is hierbij regelmatig facilitering van de raad aan de 
orde geweest en wij willen onze dank uitspreken voor de flexibiliteit en bereidwilligheid van de gemeente om 
ons te ondersteunen in deze periode van hoge werkdruk.  
 
Belangrijk gesprekspunt was de doorgang én extra inzet van hulp aan (potentiële) cliënten en de financiële 
consequenties hiervan. Ook de tevredenheid van cliënten met de geboden hulp als gevolg van de tijdelijke 
maatregelen was onderwerp van gesprek. Dit zal ook terugkomen in het cliëntervaringsonderzoek over 2020.  
 

5.2. Convenant  
Verschillende malen zijn dit jaar de mogelijke perspectieven op het adviesrecht besproken. De gemeente heeft 
een aantal onderwerpen waarin zij de raad om advies dient te vragen en de raad kan overal over adviseren. 
Gevraagde- en ongevraagde advisering dus. Om ondermeer deze situatie voor beide partijen duidelijker en 
transparanter te maken is besloten om een nieuw convenant op te stellen. De signaalfunctie van de raad is 
toegevoegd. Verder strekt de regiofunctie verder dan alleen de D6-samenwerking en gevraagd en ongevraagd 
advies zijn nader gedefinieerd. Dit laatste voor de verbetering van de integraliteit en de gedeelde 
verantwoordelijkheid van Gemeente en raad om te besluiten of een onderwerp advies vereist of niet.  
Het convenant is op 14 april vastgesteld en op 2 september is het in een onderling overleg van Gemeente en 
DB nogmaals besproken.  
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De gezamenlijke conclusie is dat het goed en van belang is dat tijdens het maandelijkse reguliere overleg van 
de Wmo-Raad steeds ruimte wordt ingepland om de ontwikkelingen in de agenda, van zowel de raad als die 
van de gemeente, met elkaar te delen zodat er tijdig op ontwikkelingen kan worden ingespeeld en gezamenlijk 
kan worden overeengekomen of er sprake is van adviesplicht, ongevraagd advies of geen advies. 
 

5.3. Werkgroep-verdeling. 
Om alle gebieden van de Wmo voldoende te kunnen volgen is een verdeling van producten en diensten  
gemaakt over de leden. De aldus ontstane werkgroepen specialiseren zich op enkele onderwerpen van de 
Wmo en behandelen deze binnen hun werkgroep, waarna zij conceptvoorstellen inbrengen in de vergadering. 
Als gevolg van het vertrek van mevr. Plaisier zijn de werkgroepen opnieuw ingedeeld. Onderstaand een 
schema van de samenstelling van de werkgroepen per 31 december 2020. 
 
 

 
  

Product of Dienst Inhoud 

Mevr. Eekhout & Dhr. De Jong  

1- Vervoer   - Parkeerbeleid en vergunningen 

  - Toegankelijkheid stad en dorp 
- Alle openbare gebouwen, maar ook een  beleid voor alle andere gebouwen  
zoals winkels,  restaurants etc.   

  - Inclusiemaatschappij  

  

Mevr. Van Adrichem & Mevr. Ten Cate   

2- Hulpmiddelen - Traplift en overige woningaanpassingen 

 - Loophulpmiddelen - Rolstoelen - Scootmobielen - Driewielfietsen 

  

Mevr. Eekhout & Mevr. Haazelager 

3 - Week op orde  
- Dagbesteding - Respijtzorg  - Kortdurend verblijf – Begeleiding -Wijkzuster 
- Beschermd wonen 

   - Mantelzorg mogelijk maken - Mantelzorg 

  

Mevr. Van Adrichem & Mevr. Ten Cate   

 4 - Huishoudelijke hulp - Schoonmaak in huis,  in natura of met PGB 

  

Mevr. Haazelager & Dhr. De Jong  

5 - Cliëntondersteuning 
- Wmo-loket  
- (Onafhankelijke) Cliëntondersteuning  

   - Communicatie - Voorlichting 
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5.4. Leren en kennis & ervaring delen. 
De raad is aangesloten bij de Koepel adviesraden Sociaal domein2 en ontvangt diverse nieuwsbrieven van 
deze Koepel en van andere relevante brancheorganisaties. Afgelopen jaar zijn diverse cursussen en webinars 
gevolgd door de leden van de raad, zoals een Webinar ‘Eenzaamheid’ van de Koepel en een cursus 
‘Hallo achterban, bent u daar?’ van Zorgbelang3.  
 
Ook heeft de raad contact met de collega-raden van de De6-gemeenten4. Dit contact wordt als prettig en nuttig 
ervaren. Men is betrokken en gericht op verbinding en het leren van elkaar.  
 
In incidentele gevallen is er overleg met andere raden en/of wordt er met de raad contact gezocht om kennis 
en ervaringen uit te wisselen. Het blijkt dat wij als raad goed vindbaar zijn via de website.  
 
De stadstafels van Willemstad, Standaardbuiten, Zevenbergen en Klundert worden bezocht en actief gevolgd. 
 
Verder is er op initiatief van de raad een positief en constructief overleg geweest met de Senioren Advies Raad 
(SAM), met als vervolgafspraken dat we contact houden en dat signalen worden uitgewisseld. Helaas is het, 
mede onder invloed van de coronamaatregelen, lastig om de afspraken te realiseren.  
 
Aangezien één van de leden van de raad ook actief was in de cliëntenraad van de gemeente, was ook met dit 
adviesorgaan verbinding. Eind 2020 is de cliëntenraad opgeheven.  
 
De raad was vertegenwoordigd bij de Gemeenteraadsbijeenkomst "Aan tafel bij Jeugd en Wmo" van  
12 februari en ook op andere momenten laten de leden van de raad zich (digitaal) informeren en wonen 
commissievergaderingen en raadsvergaderingen (digitaal) bij.  
 
De voor 1 april geplande cursusdag ‘Adviseren, kun je leren’ van de Koepel is diverse keren uitgesteld en nu 
verplaatst naar een later te bepalen moment in 2021.  
 
Wel is tijd genomen om de studiedag van 2019 te evalueren en het blijkt dat onze visie/missie heel veel 
raakvlakken heeft met de inclusiemaatschappij.  
 
Visie/missie: Het scheppen van kansen en creëren van voorwaarden om bewoners van de gemeente 
Moerdijk zo lang mogelijk en volwaardig te laten participeren in onze samenleving (hun eigen omgeving), 
zonder dat de verantwoordelijkheid van hen wordt overgenomen.” 
Geprobeerd wordt dit in ons advieswerk tot uitdrukking te laten komen.  
Hoewel, met name onder invloed van ‘corona’, nog niet alle afspraken/voornemens tot zijn recht gekomen zijn, 
zijn al wel flinke stappen gezet. De werkgroepen zijn volledig bemenst en weten elkaar te vinden. 
Het gewenste proactief werken heeft deels vorm gekregen door het koppelen van de beleidsagenda van de 
gemeente met de verschillende werkgroepen. Daarnaast bestaat er behoefte om als Wmo-Raad ook een 
eigen planning te maken, maar dit heeft vertraging opgelopen.  
  

 
2 https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/ 
3 https://zorgbelang-brabant.nl/ 
4 Samenwerkingsverband op het terrein van het sociaal domein van de gemeenten Halderberge, Rucphen, Zundert, Etten-Leur,  
Roosendaal en Moerdijk.  
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De mensen uit de werkgroepen streven er naar om zelf zoveel mogelijk de adviezen te schrijven en 
woordvoering te verzorgen. 
Ieder lid heeft toegang tot de website van De Koepel, dit is een bron van informatie die voor het advieswerk 
veel nut heeft.  
 

6. Behandelde onderwerpen. 
Onderstaand treft u een opsomming aan van relevante onderwerpen die in 2020 zijn behandeld.  
Dit overzicht is niet volledig. Daarvoor verwijzen wij naar de vergaderverslagen op de website.  

 

6.1. Cliëntervaringsonderzoek 
De raad is betrokken geweest bij het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek over 2019 en heeft vragen toegevoegd 
over huishoudelijke hulp en de nieuwe wijze van resultaat gericht werken middels een leveringsplan gericht op 
specifieke afspraken voor een schoon huis. Het onderzoek richt zich op de vraag of de klant tevreden is over 
het resultaat van de hulp en of de klant vindt dat het schoon is. 473 Cliënten hebben meegedaan aan het 
onderzoek, een respons van 57%. Op een aantal punten is de score hoger, op een aantal lager dan het 
voorgaande jaar, maar gemiddeld is de score ruim voldoende. Op 4 juni heeft de raad een advies uitgebracht 
waarop de gemeente 7 juli reageerde met een gedetailleerde inhoudelijk reactie. Intussen is de werkgroep al in 
overleg met de gemeente over het onderzoek over 2020.  
 
Door de omstandigheden is het geplande overleg over het gewenste niveau van tevredenheid doorgeschoven 
naar een later tijdstip.  
 
Gedurende 2020 is uiteraard ook de tevredenheid over en de effectiviteit van het Meldpunt voor hulp, zorg en 
ondersteuning besproken. Dit meldpunt is half maart ingesteld voor inwoners die in nood dreigen te komen 
omdat door het coronavirus hun (dagelijkse) ondersteuning wegvalt. Het meldpunt is voor alle inwoners en ook 
voor professionals. Het onderwerp komt terug in het cliëntervaringsonderzoek over 2020 en de evaluatie van 
het meldpunt zal te zijner tijd een onderdeel zijn van de rapportage van het gemeentelijk nafase-team corona.  
 
6.2. Klachten  
 
Ten tijde van vaststelling van dit jaarverslag zijn er nog geen gegevens van klachten 2020 beschikbaar. 
 
Ook bij de raad komen signalen binnen. Deze signalen worden meegenomen in de gesprekken met de 
beleidsmedewerkers en verantwoordelijk wethouder en in de advisering. De feitelijke afhandeling van 
meldingen en signalen is voorbehouden aan de gemeente. 
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6.3. Mantelzorg 
Het in november 2019 gegeven advies betreffende het vervolg op het rapport "Mantelzorg in Moerdijk" van  
27 augustus 2019 is op 12 februari 2020 met de gemeente besproken, waarna we in juni 2020 de schriftelijke 
reactie ontvingen. Kernpunt daarin is de ontwikkeling van de mantelzorgwerkplaats om te komen tot meer 
netwerkvorming. Helaas is de uitvoering door de omstandigheden gestagneerd. Dit netwerk is nodig om 
mantelzorgers (jong en oud) en hun ondersteuningsvragen naar bijvoorbeeld financiële ondersteuning of een 
respijtvoorziening beter in beeld te krijgen. Andere zaken die al wel zijn benoemd zijn -de doorontwikkeling van 
de bewustwordingscampagne Mantelzorg en -de bestaande netwerken versterken door het uitbouwen van het 
platform ‘mantelzorg Moerdijk” in relatie tot de website ‘Ons Moerdijk’. 
 
Als gevolg van uitingen in de media betreffende de mantelzorgwaardering in Etten-Leur in deze bijzondere tijd, 
heeft de raad gemeend een ongevraagd advies aan te bieden op 22 oktober. Hierin is gevraagd om naast het 
uitspreken van de waardering (bijvoorbeeld met een brief) een zodanig (stoffelijk) blijk van waardering te 
verstrekken dat die waardering echt tot uiting wordt gebracht. Dit advies is door de Gemeente beantwoord met 
een opsomming van lopende en geplande acties en activiteiten over 2020 om de waardering aan de 
mantelzorgers te laten blijken. Bovendien heeft de wethouder middels een filmpje op social media de 
mantelzorger op een persoonlijke wijze bedankt. De raad is hier blij mee en is van mening dat zo recht wordt 
gedaan aan de inzet van de mantelzorgers. 
 

6.4. Dienstencheques 
Op 20 augustus heeft de raad een negatief advies gegeven op het memo ‘Het stoppen van inzet 
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) -dienstencheques per 1 januari 2022, waarbij 2021 gezien wordt als 
overgangsjaar’. 
De reden voor dit voorstel van de gemeente is dat deze meer maatwerk wil bieden en dat een aantal 
aanbieders het product niet meer aanbieden. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om de (bestaande en 
nieuwe) gebruikers van dienstencheques een nieuw te ontwikkelen Wmo-product te bieden. Dit zou via een 
keukentafelgesprek kunnen worden afgestemd met de mantelzorger.  
De raad is van mening dat er eerst een volwaardig alternatief beschikbaar dient te zijn, rekening houdende met 
de behoeften die mantelzorgers hebben, alvorens te stoppen met de uitgifte van dienstencheques. Dat is de 
volgorde die wij voorstaan en niet het stoppen met dienstencheques (weliswaar met een overgangsjaar) en in 
2021 gaan werken aan een alternatief. Het besluit om te stoppen met de dienstencheques is bovendien 
tegenovergesteld aan het advies uit het bovenstaande onderzoeksrapport "Mantelzorg in Moerdijk" van 
augustus 2019 en niet conform het coalitieakkoord 2018-2022.  
 

6.5. Inclusiemaatschappij 
In juli 2016 ondertekende de Nederlandse regering het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag beoogt de positie 
van mensen met een handicap te verbeteren. Inclusie, mee kunnen doen, is voor iedereen en voor ons samen 
van wezenlijk belang. Om stappen te maken op het gebied van inclusie, participatie en toegankelijkheid zijn  
gemeenten verplicht een plan op te stellen waaruit blijkt hoe zij invulling geven aan het VN-verdrag, op alle  
beleidsterreinen waarop ze verantwoordelijkheden hebben. (lokale inclusie agenda). 
Het onderwerp inclusie is in het jaarverslag 2019 afgesloten met de zin:’ De raad volgt de ontwikkelingen met 
belangstelling’. Op dat moment is het gedefinieerd als een Wmo overstijgend onderwerp, dat integraal 
aangepakt zal worden. Bestuurlijk is het een onderwerp dat valt onder participatie, dat in de portefeuille zit van 
wethouder Van Dorst. 
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In januari wordt geconstateerd dat er geen zicht is op de ontwikkelingen en wordt besloten nader onderzoek te 
doen en indien nodig het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen van het college. 
In maart heeft de voorzitter op uitnodiging een bijeenkomst bijgewoond van belangenbehartigers uit de 
Verstandelijk Gehandicaptensector, waaruit blijkt dat de realisatie van de doelen uit VN-Verdrag een vrij breed 
probleem is.  
 
In mei kreeg de raad de vraag voorgelegd of de raad iets zou kunnen betekenen bij het organiseren van een 
toegankelijkheidsscan van de kernen van de gemeente Moerdijk. Hoewel de raad, als adviesorgaan, voor 
haarzelf geen actieve rol ziet in de organisatie van de inventarisatie wenst zij wel constructief mee te denken. 
Ook benadrukt zij dat het VN-Verdrag Handicap, zoals in het advies van de Stichting Zet is beschreven, breder 
is dan het toegankelijkheidsvraagstuk en er zijn in de reactie een aantal praktische handvatten gegeven.  
De weergave van het proces aangaande de ontwikkeling van de voortgang van de verwezenlijking van het 
onderhavige VN-verdrag, zoals beschreven in het memo van de gemeente van 6 mei 2020 (Reactie stand van 
zaken Lokale Inclusie Agenda) wordt voor een belangrijk deel door de raad herkend.  
Hoewel de aanpak na de tweede scan in 2017 voortvarend leek en er op basis van het advies ‘laaghangend 
fruit’ voor de gemeente te plukken valt, is er onder invloed van herprioritering een stagnatie in de planvorming 
en uitvoering ontstaan. De raad betreurde dit, temeer omdat er ook geen concreet overzicht is van de 
aanbevelingen en voorstellen die wel zouden zijn opgepakt. 
In de vergadering van augustus is met de gemeente nogmaals besproken dat de raad grote waarde hecht aan 
een integraal en effectief inclusiebeleid. Het idee om inclusie expliciet als aandachtspunt te benoemen bij 
besluitvorming op alle terreinen wordt door de raad als een goede optie gezien. 
 
In november wordt het DB bijgepraat middels een digitaal overleg over de geplande inzet van een 
onderzoeksinstrument van VNG5, de VN-Monitor handicap. Met deze monitor kan de gemeente in beeld 
brengen waar zij staat bij de uitvoering van het VN-verdrag en het werken aan een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen. 
Hoewel dit onderzoek in feit het derde onderzoek op rij is en de raad graag meer wenst in te steken op 
resultaten, heeft de raad wel meegewerkt aan het definiëren van wenselijke respondenten en verder verwezen 
naar ons advies van 22 juni. 
Eind november is een overzicht ontvangen van de stand van zaken en blijkt dat het onderwerp intussen is 
ondergebracht in de portefeuille van dhr. Schoneveld, waarmee wij wederom dit onderwerp voor 2020 afsluiten 
met: ’De raad volgt de ontwikkelingen met belangstelling’. 
 

6.6. Beschermd wonen 
Om te komen tot een lokaal plan van aanpak, op basis van de regionale Koerswijzer Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke opvang, heeft de gemeente gevraagd waar volgens raad de prioriteiten liggen. 
Uitgangspunten van het advies van de raad van 18 april zijn dat het welzijn van de client prevaleert, maar dat 
een prettige leefomgeving voor de inwoners ook erg belangrijk is. Gevoelens van onveiligheid of een onveilige 
situatie waarop men geen controle heeft, zijn van grote invloed op de leefomgeving. Goede communicatie met 
- en input van- de buurtbewoners kan onzekerheid doen afnemen, kennis van de doelgroep vergroten en een 
gevoel van controle geven. Bovendien kan de samenwerking tussen de doelgroep, de buurtbewoners en 
professionals van grote invloed zijn op het welbevinden van de doelgroep. Deze punten zijn in tien concrete 
adviezen uitgewerkt.  
 

 
5 Vereniging Nederlandse Gemeenten 
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Nadat de raad een toelichting van mevr. Maas heeft gekregen via een Teams-meeting op 18 november en een 
regionale webinar heeft gevolgd op 25 november, heeft de raad het ‘Beleidskader regionale 
maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021-2025’ ter advisering voorgelegd gekregen.  
De raad kan zich vinden in dit beleidskader, maar heeft wel enkele aandachtspunten aangegeven en verwezen 
naar de punten uit het eerdere advies op de Koerswijzer.  
Zorgen zijn er over de financiële haalbaarheid van deze operatie binnen de beschikbaar te stellen 
rijksmiddelen. Hoewel er de laatste jaren binnen het beschikbare budget gewerkt kon worden (dit na 
aanvankelijke miljoenentekorten) wordt gevreesd dat één bezuinigingspennestreek vanuit Den Haag forse 
financiële consequenties heeft. De tekorten zullen dan gedekt moeten worden uit de middelen voor het Sociaal 
Domein die nu al fors onder druk staan. Overigens staat in het beleidskader dat de uitvoering van beschermd 
wonen plaats vindt binnen de financiële middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld aan de gemeenten. 
Dat zou in feite een tekort en daardoor het bijpassen door gemeenten moeten uitsluiten, maar fluctuerend 
beleid met betrekking tot de rijksvergoedingen is hierbij een risico. 
Procesmatig aandachtspunt is het advies om geen aparte verordening in te stellen, maar om dit onderwerp 
onder te brengen in de huidige Wmo-verordening, waardoor we te maken blijven houden met één verordening 
voor de Wmo. 
 
Op 21 december is de raad geïnformeerd dat de invoering is uitgesteld tot 1 januari 2022, waarmee ook de 
financiële afspraken die in het beleidskader staan een jaar opschuiven. Om de consequenties hiervan in kaart 
te brengen is de besluitvorming doorgeschoven naar maart 2021.  
 

6.7. Woningtoewijzing en sociale samenhang in de kernen. 
Vanuit de stadstafel Willemstad komt het punt van woningtoewijzing en sociale samenhang in woonkernen ter 
sprake. Waarop de raad zich afvraagt of de verminderde sociale samenhang als gevolg van het 
toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen geen probleem is van de gehele gemeente en in hoeverre dit 
kwetsbare wijkbewoners raakt. Het probleem van het toewijzingsbeleid betreft het niet meenemen van de 
‘sociale wortels’ van een bewoner in de besluitvorming van de toewijzing waardoor o.a. de mantelzorg en het 
woongenot en veiligheidsgevoel onder druk komen te staan.  
Op verzoek van de raad heeft wooncorporatie Woonkwartier uitleg gegeven over de relatie tussen de sociale 
cohesie in de wijken, het toewijzingsbeleid en de beïnvloeding hiervan op het wooncomfort en het 
veiligheidsgevoel. Immers het passend toewijzen van sociale huurwoningen, de huisvesting van 
vergunninghouders en de komende taakstelling in het kader van Beschermd Wonen zijn van belang voor alles 
wat nodig is om mensen zo lang mogelijk gezond en goed in eigen omgeving te laten wonen. 
 
In dezelfde vergadering heeft de gemeente de raad bijgepraat over de pilot ‘Langer thuis’, van de gemeente 
met Surplus en Woonkwartier. Dit omdat er een toename van leefbaarheidsdossiers en een toename van de 
vraag naar maatschappelijk werk is geconstateerd en er nieuwe taken voor de gemeente liggen (personen 
verward gedrag, beschermd wonen). Het vervolg van de behandeling van dit onderwerp is door de raad 
uitgesteld, maar er ligt een vraagstelling van Woonkwartier over prioritering en een vraag van de raad om meer 
concrete en cijfermatige informatie.  
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6.8. Abonnementstarief. 
Vanaf 1 april 2020 is het abonnementstarief uitgebreid en valt ook begeleiding eronder. Ieder huishouden  
betaalt dan een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp en/of ondersteuning. Er zal  
door de gemeente gemonitord worden of er meer opzeggingen zijn en wat daarvan de oorzaak is.  
Het onderwerp zal in de loop van het jaar regelmatig terugkeren op de agenda aangezien de  
maximering van de totale eigen bijdrage als gevolg van het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft 
op de aanmeldingen voor ondersteuning en dus financiële impact.  
 

6.9. Kosten Wmo-voorzieningen. 
In de loop van het jaar werd steeds duidelijker dat er door de stijgende kosten mogelijke tekorten zouden 
ontstaan op het sociaal domein en dit is ook regelmatig besproken. Het college gaat ervan uit, dat wat nodig is 
moet worden betaald. Als het moment inderdaad komt dat er keuzes gemaakt moeten worden, doen we dit 
met elkaar. Zo is de raad gevraagd om te reageren op de conceptbegroting 2021 en het zogenaamde 
keuzedocument. Het belang van het sociaal domein is in het voorstel terug te vinden, door het voornemen om 
incidenteel de tekorten aan te vullen uit de reserve sociaal domein en het voorgenomen onderzoek naar het 
efficiënter en effectiever inzetten van de middelen. Dit om zo de cliënten Wmo in de toekomst het minst te 
raken en de benodigde voorzieningen in stand te houden. De raad onderschrijft dit en is hierover op 
constructieve wijze in gesprek met de wethouder en de beleidsambtenaren. Wel vraagt de raad aandacht voor 
de samenhang van de bezuinigingsvoorstellen en de effecten hiervan op de meest kwetsbare groep. Verder 
heeft de raad geen bezwaar tegen verminderen van de subsidie voor het functioneren van de Wmo-Raad, 
ervan uitgaande dat de subsidie steeds voldoende blijft om onze adviestaak naar behoren te kunnen vervullen.  
 
In het overleg over de vraag in hoeverre de corona-maatregelen en specifiek de niet geïnde CAK-bijdragen 
drukken op de begroting, geeft de gemeente aan dat hiervoor vergoedingen van het rijk zijn ontvangen en/of 
toegezegd. Verder prevaleert volgens dhr. Schoneveld goede zorg. Er zal gezocht worden naar financiële 
oplossingen bij dreigende tekorten, maar dit blijkt niet aan de orde. 
 

6.10. Mobiliteit. 
De provincie Noord-Brabant, de 16 gemeenten in West-Brabant waaronder Moerdijk, de RWB6 en 
Reizigersoverleg Brabant hebben gezamenlijk de intentieovereenkomst ‘’Gedeelde mobiliteit West-Brabant’’ 
ondertekend op 9 december 2019. Deze intentieovereenkomst is de uitwerking van de provinciale OV visie 
“Gedeelde mobiliteit is maatwerk”. Een vertegenwoordiging van de raad heeft zich over dit regionale plan via 
een online meeting laten informeren. De effecten op het lokaal vervoer worden pas in 2023 duidelijk, dan zal er 
ook een advies worden gevraagd.  
 

6.11. Inburgering. 
De werkgroep die in De6-verband de wijziging van de Wet Inburgering en de gevolgen daarvan voor de 
gemeentes voorbereid, heeft aan de raad een vragenlijst voorgelegd waarop de raad haar prioriteiten en 
aandachtspunten heeft aangegeven. De invoering van de wet is echter uitgesteld naar 1 januari 2022.  
Wij wachten het vervolg af. 
 

 
6 Regio WestBrabant 
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6.12. Armoede 
In maart heeft de raad advies gegeven op de Regionale Nota Armoede en Schuldenbeleid. Hoewel niet direct 
een onderdeel van de Wmo, beïnvloedt de financiële situatie van burgers direct het welzijn, maar ook 
andersom beïnvloedt het welzijn de mogelijkheid van burgers tot financiële zelfredzaamheid. Het is dan ook 
het uitgangspunt van integraliteit in de nota, die wordt onderschreven en zelfs nog verbreed zou mogen 
worden. 
Ook wordt verwezen naar het eerder uitgebrachte advies van 7 december 2017 op de concept-nota  
“Een integrale aanpak van armoedebeleid & schulden in Moerdijk”, welk schrijven bovendien was voorzien van 
een bijlage met suggesties en bevindingen die nog steeds relevant zijn. 

 
6.13 Beleidsplan Wmo.  
De looptijd van het beleidsplan Wmo is verlopen, maar omdat het (kader)Beleidsplan Maatschappij van de ge-
meente Moerdijk is uitgesteld omdat er andere prioriteiten zijn, kan er ook niet aan het beleidsplan Wmo 
gewerkt worden. De realisatie van het beleidsplan Maatschappij zal nog wel enige tijd vergen door de 
veranderingen als gevolg van ondermeer de corona-crisis en het abonnementstarief Wmo die grote 
financiële impact hebben. 
 

6.14 Overige besproken onderwerpen 
- Aanbesteding trapliften 
 
- Pilot Waakvlambegeleiding  
Door de corona-crisis was de informatie betreffende de pilot waakvlambegeleiding blijven hangen en 
desgevraagd is de raad intussen afdoende geïnformeerd. Helaas hapert de pilot zelf op dit moment door de 
afstandsmaatregelen en zal verlengd worden.  
 
- Huishoudelijke ondersteuning 
Verlenging overeenkomst en tarieven 2021. 
 

7. Uitgebrachte adviezen7. 
 
03 maart 2020  Integraal Armoede- en Schuldenbeleid 
18 april 2020  Prioriteiten Koerswijzer beschermd wonen 
04 Juni 2020  Cliëntervaringsonderzoek 2019 
22 juni 2020  Toegankelijkheidsscan in de kernen 
20 augustus 2020 Dienstencheques 
22 oktober 2020  Ongevraagd advies Mantelzorgwaardering  
25 oktober 2020 Gemeentebegroting 2021 
10 november 2020 Verordening 2021  
25 november 2020 Beleidskader beschermd wonen 
 
    Medewerking verleend  

Vragenlijst Wet Inburgering 
Respondenten onderzoek Inclusie middels VN-Monitor 

 
7 (de volledige adviezen zijn in te zien op onze website bij publicaties.) 
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8. Financiën.  
 

8.1. Overzicht inkomsten en uitgaven 2020.  
 

Uitgaven Werkelijk Begroot Inkomsten Werkelijk 

 
Begroot 

   €   €    € € 

Uitgaven tbv leden           

Reiskosten         301,42 500,00 Subsidie gem. Moerdijk 4.960,00  
 

4.960,00 

Bureaukosten 850,00    1.000,00         

Cursussen  1.000,00      

Organisatiekosten            

Lid Koepel WMO 500,00 500,00      

Secretariaat 400,00       400,00      

Bankkosten 119,40 150,00      

Huur/catering          50,00      

Abonnementen/literatuur          90,00      

PR en marketing        

Drukwerk en advertenties       150,00      

Website 162,81       500,00    

Representatie 929,50       500,00    

Projecten      

Reservering onvoorzien         105,51 120,00      

Positief saldo      1.591,36       

           

TOTAAL       4.960,00     4.960,00   
 

4.960,00 
 

4.960,00 
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8.2. Toelichting op de jaarrekening.  
 
De jaarrekening 2020 laat ten opzichte van de begroting van 2020 een positief resultaat zien van  
€ 1.591,36. Voor dit positieve resultaat zijn de volgende verklaringen te geven: 
 
A. De inkomstenkant laat het gangbare beeld zien.  
   
B. Aan de kant van de uitgaven: 
- Er is minder uitgegeven aan cursussen, het aanpassen van de website en aan reiskosten. Door Corona 

waren er minder fysieke bijeenkomsten en de geplande cursussen moesten worden geannuleerd. 
- Er is meer uitgegeven aan representatie omdat er vervangende activiteiten zijn uitgevoerd om het 

gemis aan fysiek contact te compenseren. 
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