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Verslag: 9 september 2020 
Aanwezig: mw. A. ten Cate, mw. M. Eekhout, mw. E. Van Adrichem, mw. W. Tolenaars , dhr. C. Klasen,  
dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein. Afwezig i.v.m. vakantie mw. M. Haazelager, 
Gemeente Moerdijk: mw. I. Maas, dhr. E. Schoneveld 
 

1. Opening 
De voorzitter opent met een korte inleiding op de twee presentaties.  
 
De Wmo-Raad houdt zich ook bezig met alles wat nodig is om mensen zo lang mogelijk gezond en goed in 
eigen omgeving te laten wonen. In relatie hiermee staan het passend toewijzen van sociale huurwoningen, 
de huisvesting van vergunninghouders en de komende taakstelling in het kader van Beschermd Wonen.  
Mw. Kievits (Senior gebiedsregisseur van wooncorporatie Woonkwartier) zal hierover uitleg geven in relatie 
tot de sociale cohesie in de wijken en de beïnvloeding hiervan op het wooncomfort en het 
veiligheidsgevoel. Mw. Maas zal ons vervolgens bijpraten over de pilot ‘langer thuis’.  
 
2. Presentatie door Mw. Kievits ( Senior gebiedsregisseur) van Woonkwartier met als onderwerp: 
‘Toewijzing woningen, passend toewijzen en de rol van “klik voor wonen”. 
Aan de hand van een PowerPointpresentatie ‘Sociale cohesie in relatie tot toewijzingsbeleid en 
leefbaarheid’, worden we bijgepraat door mw. Kievits over de systematiek van het toewijzen van sociale 
huurwoningen en de diverse aspecten hieromtrent. (de presentatie is aan de leden verstuurd).  
Er zijn een aantal ontwikkelingen die kunnen leiden tot kwetsbaarheid in de wijk, zoals het verdwijnen van 
een groot deel van de intramurale zorg, individualisering van de maatschappij en economische 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld de coronacrisis in relatie tot werkgelegenheid). Aangezien er een toename is 
van meldingen van overlast wordt er sinds kort data verzameld betreffende leefbaarheidsproblemen en er 
komt een tevredenheidsonderzoek onder de huurders.  
Na een rondje vragen en een discussie, ondermeer over de huisvestingsvergunning, constateert de raad 
meer behoefte te hebben aan cijfermatige informatie.  
- De vragen zullen via mail worden voorgelegd aan Woonkwartier.  
- De vragen van woonkwartier zullen de volgende vergadering van de Wmo-Raad worden geagendeerd.  
( Welke impact heeft sociale cohesie op leefbaarheid/woongenot? Wat is er nodig om vangnetten te 
organiseren?) 
Tot slot merkt dhr. Schoneveld op dat de rol van Woonkwartier breder is en de oren en ogen in de wijk zijn 
voor de gemeente. Ook in de Huizen van de Wijk hebben ze veel impact.  
 
3. Presentatie door mw. Maas van de gemeente Moerdijk, met als onderwerp: Pilot langer thuis 
“Buurt voor iedereen”. (ook deze presentatie is aan de leden verstuurd) 
De gemeente Moerdijk gaat, samen met Woonkwartier en Surplus, een pilot in Klundert uitvoeren in het 
kader van het programma ‘Inclusieve wijk’ van platform 31. De drie organisaties constateerden een  
 - toename leefbaarheidsdossiers 

 - toename vraag naar maatschappelijk werk 
 - nieuwe taken gemeente (personen verward gedrag, beschermd wonen) 
   De pilot richt zich op twee onderwerpen, professionele voorzieningen en community building. 
 

4. Verslag 12 augustus 2020  
Vastgesteld. 

 
5. Actielijst 12 augustus 2020  
- De actielijst is bijgewerkt.  
- M.b.t. punt 23 deelt de voorzitter mee, dat op 2 september 2020 een gesprek heeft plaatsgevonden 
tussen de gemeente en enkele leden van het DB over de vraag hoe bepaald wordt welke 
onderwerpen/voorstellen wel/niet adviesplichtig zijn.   
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De gezamenlijke conclusie is dat het daarvoor 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 Wmo-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 of 
geen advies.  

 
6. Postlijst  

Op 20 augustus jl. is een advies betreffende dienstencheques aan de gemeente verstuurd.  
Verder zijn er geen bijzonderheden. 

 
7. Vragen aan en antwoorden van de gemeente 

Er zijn geen vragen 
 

8. Agendaontwikkelingen gemeente en Wmo-Raad / mededelingen gemeente 
Mw. Maas somt een aantal onderwerpen op die op de agenda staan en -komen. Een aantal zaken is 
vertraagd i.v.m. de coronacrisis. De lijst is gemaild naar de leden en zal op de volgende vergadering 
worden besproken.  
 
Ook de aankomende bezuinigingen staan op de lijst. Er wordt nu gekeken naar onderwerpen die 
minder ingrijpend en eenvoudig te realiseren zijn, maar de algemene taakstelling op het sociaal domein 
is fors. Dat kan betekenen dat er in de toekomst ook binnen de Wmo/Sociaal Domein voorstellen 
moeten worden gedaan om bezuinigingen te realiseren. De wethouder geeft aan dan de Wmo-Raad te 
zullen informeren en zonodig om advies te vragen. Aan de andere kant komen er ook grote projecten 
aan zoals de gedeelde mobiliteit. Hierdoor zijn ook de uren voor de beleidsmedewerkers beperkt en 
dus zullen mw. Maas en mw. Zantvliet niet meer gelijktijdig bij de Wmo-Raad aanwezig zijn.  
  

Mw. Maas en dhr. Schoneveld verlaten de vergadering. 
 

9. Mededelingen van het DB 
Er zijn geen mededelingen 

 
10. Rondvraag 

Geen vragen 
 

11. Bespreking acties uit werkgroepen 
- De werkgroep Hulpmiddelen heeft vanmorgen een informatief overleg gehad met mw. Van Zantvliet. 
- Een dergelijk overleg is door de werkgroep Huishoudelijke hulp ook gepland. 

 
12. Nabespreking overleg en verdelen van acties  

Geconstateerd wordt dat het positief is dat het college in bespreking is over de huisvestingsvergunning. 
Verder constateren we een contradictie tussen de door ons geconstateerde signalen van behoefte aan 
woningen en het resultaat van het woonbehoefte onderzoek. Waarbij we vragen hebben over de 
validiteit van het woonbehoefteonderzoek.  
 

13. Sluiting. 
 
 

----------------------------------------   ------------------------------------ 
C. Klasen      W. Tolenaars  
(voorzitter)      (secretaris) 


