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Verslag: Vergadering 10 februari 2021. 
Deze vergadering heeft plaatsgevonden via MsTeams als gevolg van de Corona-pandemie.  
 
Aanwezig: mw. A. ten Cate, mw. M. Eekhout, mw. M. Haazelager, mw. E. Van Adrichem,  
mw. W. Tolenaars, dhr. C. Klasen, dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein. 
Gemeente Moerdijk: mw. M. Van Zantvliet, mw. I. Maas, dhr. E. Schoneveld. 
 
1. Opening 
 

2. Vaststelling agenda 
 

3. Verslag 
De voorgaande vergadering was op 9 september en het verslag hiervan is door alle betrokkenen al digitaal 
geaccordeerd. T.z.t. zal het worden ondertekend. 
 

Het lijstje met besproken punten / verslag van de DB-vergadering van 4 januari jl. is al eerder ter 
kennisgeving aan de leden van de raad verzonden. 
 

 Tussentijds is er regelmatig contact geweest met de gemeente over lopende zaken via mail. 
 

4. Actielijst - 9 september 2020,  
Een aantal punten is achterhaald, de lijst is samen met de gemeente bijgewerkt. 
 

5. Postlijst 
De postlijst bevat voortaan alleen -uitgaande stukken vanuit het bestuur - zaken waar actie op moet worden 
ondernomen en -zaken die het DB relevant vindt. De overige correspondentie zoals nieuwsbrieven ed. zal 
ook doorgestuurd worden naar de leden, maar niet geregistreerd. 
 

6. Mededelingen DB 
- Jaarcijfers, kascontrole, jaarverslag. 
Het concept exploitatieoverzicht, met het overzicht inkomsten en uitgaven, zijn al via  
mail aan de leden voorgelegd. De kascontrole zal worden gepland zodra de situatie het toelaat. Daarna 
kunnen we het concept jaarverslag 2020 agenderen. 
 
- Digitale ledenontmoeting van de Koepel, 8 februari. 
Dhr.. Klasen heeft deelgenomen en o.a. de volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

• Het VN-verdrag, waarvan de implementatie bij veel gemeentes moeizaam is; 

• De toegankelijkheid van websites; 

• De rol van de adviesraad bij het meedenken over bezuinigingen; 

• Coronaproblematiek zoals doorgang van de ondersteuning, de problemen van jongeren en de 
communicatie rondom de vaccinatie; 

• Regionale samenwerking.  
 

  - Webinar Wet Inburgering, 11 februari.  
Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen. 
 

7. Rondvraag 
Geen vragen. 
 

8. Bespreking thema’s  
8.1 Inclusie.        
- In de afgelopen periode hebben de leden van de raad individueel de VN-monitor ingevuld. Het DB heeft 
enkele vragen geformuleerd voor de gemeente hieromtrent. (Zie punt 15.1.) 
Intussen is een uitnodiging ontvangen van mw. Hiel (de verantwoordelijk ambtenaar) voor overleg op  
18 febr. a.s. over de voortgang van het onderzoek. De heren De Jong, Kapitein en Klasen zullen deelnemen.  
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- Mw. Eekhout en dhr. De Jong, zijnde de werkgroep m.b.t. inclusie, hebben met  
dhr. Kapitein overleg gehad over een manier om met de gemeente in overleg te gaan om met elkaar 
mogelijkheden te onderzoeken om de implementatie van het VN-verdrag te bevorderen.  
Zij hebben een notitie opgesteld ter bespreking met de wethouder en de relevante beleidsmedewerkers van 
de gemeente. Het concept van deze notitie zal worden gedeeld met de leden en er is afgesproken met de 
gemeente dat de notitie t.z.t. in een fysiek overleg besproken zal worden. 
 

8.2. Aanbesteding HH en BG.  
Er zijn twee digitale infosessies vanuit de De6 geweest betreffende de aanbesteding, waaraan zes leden van 
de raad hebben deelgenomen. Ook zijn er factsheets met de reeds geformuleerde voorgenomen aanpak 
verspreid. Het doel van de sessies was informatie ophalen van de adviesraden over de producten en 
kwaliteitseisen. Ook is de adviesaanvraag ontvangen.  
Aangezien er -een gezamenlijk advies gevraagd wordt van de adviesraden van de De6 ( De5 voor HH), 
-op 3 maart het voorstel voorgelegd wordt en -op 23 maart het advies moet worden aangeboden, is besloten 
dat de werkgroep HH alvast begint met een concept. De volgende vergadering zal de grote lijn van ons 
advies worden vastgelegd, daarna zal het worden geïntegreerd in het De6 advies. Op welke wijze en in 
hoeverre wij daarop invloed hebben is nog niet duidelijk.  
 

Deze werkwijze roept vragen op over de zelfstandigheid van de Wmo-Raad en de vraag of wij onszelf 
mogelijk anders moeten gaan organiseren. Dit onderwerp is toegevoegd aan de actielijst.  
 
9. Bespreking acties uit werkgroepen 
 

10. Voorbereiding bespreking met gemeente 
 

11. Voorbereiding van vragen aan de gemeente 
 

Deel 2 met gemeente,14.30 uur tot 15.15 uur. 
 

12. Het verslag van 9 september jl. is al via mail goedgekeurd. 
 

13.  De actiepuntenlijst 
De lijst is in overleg met de gemeente geactualiseerd.  
 

14. Mededelingen van de gemeente 
14.1. Concept besluit en beleidsregels 2021.  
De verordening 2021 is op 4 februari vastgesteld en de aanpassing van besluit en beleidsregels zijn daar een 
gevolg van met hoofdzakelijk technische wijzigingen.   
 

14.2 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 
De raad is betrokken geweest bij het opstellen van extra vragen, ondermeer over de dienstverlening in 
Corona-tijd. Op 12 maart wordt het onderzoek uitgezet. T.z.t. zal het resultaat geagendeerd worden.  
 
Het gewenste niveau van tevredenheid is al eerder door mw. Maas op de actielijst geplaatst en zal in de 
maartvergadering met de gemeente worden besproken. Hierbij wordt ook actiepunt 25 meegenomen waarin 
sprake is van een nafase team corona. Aangezien de pandemie nog altijd voortduurt is het de vraag of dit 
team er komt en is het onderwerp intussen veel breder. Zoals de vraag naar effectiviteit van de besteding van 
de extra gelden en dergelijke.  
 

14.3. Sociale benadering dementie en voortzetting mantelzorgtest. Dhr. Schoneveld geeft aan dat er altijd 
veel aandacht is geweest voor de medische kant van dementie en (te) weinig aandacht voor de jaren dat 
mensen nog thuis zijn en voor de benodigde ondersteuning van client en mantelzorgers. 
Onder het motto: ‘Zie de mens, niet alleen de dementie’, wordt in Klundert één van de vier pilotprojecten in 
Nederland uitgevoerd. Het project is gesubsidieerd door ZonMW en zal twee jaar duren.  
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Er worden sociale benaderingsteams opgericht en de systematiek gericht op bewustwording zal breed 
worden geïmplementeerd in alle aspecten van zorg- en dienstverlening en de sociale omgeving.  
  

De mantelzorgtest (door CZ betaald) is in Moerdijk een groot succes en zo ook in Tilburg en Breda. Het blijkt 
dat een groot percentage van de mantelzorgers in het laagste niveau van ervaren belasting uitkomt. 
Landelijke invoer stagneert echter door de hoge kosten nu CZ zich terugtrekt.  
 

14.4. Aanbestedingen huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. 
- N.a.v. het adviestraject van de aanbesteding HH en BG vragen wij ons af of deze wijze van advisering 
vaker plaats zal gaan vinden in de toekomst.  
> Bij grote aanbestedingen zal dit zeker het geval zijn, aangezien de gemeente deze niet alleen kan doen, 
maar bij lokaal beleid niet.  
- Mogelijk doet het streven naar een unaniem advies van de zes adviesraden mogelijk geen recht aan de 
lokale adviesraden.  
>Ook de gemeente Moerdijk wil hun couleur locale zeker verwerken in grote regionale aanbestedingen, maar 
heeft onvoldoende capaciteit en onderhandelingskracht voor grote lokale aanbestedingen.  
- Verder is er een duidelijk planningsprobleem bij de Raad en voelen wij ons voor het blok gezet door de 
korte termijnen. Een advies van de raad is wel mogelijk, maar in hoeverre zien wij ons advies terug in het 
regionale advies, want er is weinig tijd voor afstemming. Wel is alsnog een lokaal advies mogelijk, maar het is 
onduidelijk hoe dit gewogen zal worden in dit regionaal traject.  
> De gemeente heeft behoefte aan een eenduidig De6 advies i.v.m. onderhandelingspositie t.o.v. de 
inschrijvende partijen. (Dit onderwerp is al op de actielijst geplaatst, zie punt 8.2.)  
 

15. Vragen aan de gemeente 
15.1. Onderzoek via VN-Monitor. 
Met betrekking tot de voortgang van het onderzoek middels de VN-monitor zijn er vragen over - het proces - 
de betrokkenheid van de Wmo-Raad - de reactie op de gegeven adviezen en - de voortgang en planning.  
Er is intussen een overleg gepland over een deel van bovenstaande vragen. (zie punt 8.1.)  
 

Verder wil de raad graag meedenken over inclusief beleid. We werken aan een memo ter bespreking met de 
gemeente in een overleg met bestuurlijk- en beleidsmatig verantwoordelijken. De invoering van inclusief 
beleid stagneert, dat heeft redenen en we willen meedenken hoe het in de beweging te krijgen is.  
We willen ook suggesties doen en meehelpen. Dhr. Schoneveld vindt zo’n gesprek prima en aangezien de 
raad een fysiek gesprek ambieert, stelt hij voor om t.z.t. concrete afspraken maken van mw. Hiel. 
 

15.2. Begeleiding. 
- Is er onderzoek/aandacht geweest voor mogelijke toename van opzeggingen in 2020 van de begeleiding 
die mogelijk worden veroorzaakt worden door de eigen bijdrage? Dit zou gemonitord worden.  
> Door corona en door systeemproblemen bij het CAK is een periode geen eigen bijdrage geïnd, waardoor 
dus ook monitoren niet mogelijk was. Mw. Maas vraagt het na en komt er op terug.  
 

15.3. Coalitieakkoord.  
- Een openstaand punt uit het coalitieakkoord is de aandacht voor laaggeletterdheid.  
> Ook hier is corona een spelbreker geweest, aangezien activiteiten zijn stilgelegd en bibliotheken gesloten. 
Het probleem is groot aangezien 10% van de volwassen inwoners van onze gemeente problemen ervaart 
met niet alleen taalvaardigheid, maar ook rekenvaardigheid en beperkte digitale vaardigheid.  
Dhr. Schoneveld informeert bij verantwoordelijk wethouder Dingemans en komt erop terug.  
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15.4. Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. 
- Is er informatie beschikbaar over de werkwijze van het beleggen van de crisiszorg bij het meldpunt 
crisiszorg van Veilig thuis, West-Brabant? Zij doen de doorgeleiding naar het juiste loket en destijds is 
afgesproken dat het onderwerp regelmatig zou gaan terugkomen op de agenda. Zorgpunt was de beperkte 
financiering naar gemeenten.  

> Er vind momenteel een evaluatie plaats door de GGD, waarvan de resultaten tegen de zomer worden 
verwacht. Deze zullen gedeeld worden met de raad. De middelen waren voldoende, tot op heden blijft men 
binnen de begroting en ook het budget voor 2021 lijkt afdoende.  
 

15.5. Gezondheidsonderzoek 
-In februari 2020 is een nieuw gezondheidsonderzoek onder 3000 dossiers gestart. Is dit onderzoek volgens 
plan uitgevoerd en zijn er al resultaten?  
> Drie weken terug zijn de eerste resultaten besproken en er is niet veel veranderd t.o.v. het onderzoek van 
drie jaar terug. Over vier weken wordt de rapportage verwacht en deze zal ook beschikbaar zijn voor de raad.  
 

16. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen  
  Er zijn verder geen onderwerpen ter bespreking 

 

Mw. Maas vraagt tot slot de raad, op verzoek van de communicatieadviseur van de gemeente, of wij 
betrokken willen worden bij de problematiek die ouderen blijken te ervaren met de digitale communicatie met 
de gemeente. We komen hierop terug. 
 
Deel 3 met leden Wmo-Raad, 15.15 uur tot 15.30. 
 

17. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2.  
Beleidsregels 
Aangezien het alleen technische maatregelen betreft wordt besloten een positief advies te geven op de  
voorgestelde wijzigingen in besluit en beleidsregels.. 
 

Digitale bereikbaarheid 
Onze eerste reactie is dat, aangezien wij dit als belangrijk onderwerp in het kader van inclusie beschouwen, 
we inderdaad betrokken willen worden en evt. adviseren. Het betreft naar onze mening niet alleen ouderen 
en het onderwerp zal op de volgende vergadering worden geagendeerd om erover van gedachten te 
wisselen.  
 

• Er worden nog enkele werkafspraken gemaakt; 

• Mw. Ten Cate geeft aan de duur van de vergadering te lang vinden, aangezien vergaderen via 
MsTeams veel energie kost; 

• Mw. Van Adrichem stelt dan ook voor om voortaan elke maand te vergaderen, ook als het alleen 
digitaal kan.  

 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------   ------------------------------------ 
C. Klasen      W. Tolenaars  
(voorzitter)      (secretaris) 


