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Verslag van de vergadering van de Stichting Wmo-Raad, gehouden op 7 juli 2021 in het gemeentehuis in 
Zevenbergen om 13.00 uur. (raadzaal) 
 
Aanwezig: mw. M. Eekhout, mw. M. Haazelager, mw. E. Van Adrichem, dhr. C. Klasen, dhr. B. de Jong,  
dhr. P. Kapitein. 
Gemeente Moerdijk: mw. I. Maas, dhr. E. Schoneveld. 
Afwezig: mw. A. ten Cate en mw. W. Tolenaars 
 
1. Opening 

Dhr. Kapitein fungeert deze vergadering als voorzitter en dhr. Klasen zorgt voor de verslaglegging. 
2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 
3. Verslag 9 juni 2021 

Zowel tekstueel als naar aanleiding van zijn er geen opmerkingen waarmee het verslag is vastgesteld. 
4. Actielijst 9 juni 2021 

De actielijst wordt op enkele punten aangepast. 
5. Postlijst 

De postlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
6. Rondvraag 

De heer Klasen deelt mee dat hij de webinar “Signalen ophalen bij inwoners: proactief en in de voorhoede” 
van de Koepel heeft gevolgd. Conclusie was eigenlijk dat de gemeente de belangrijkste rol heeft in de 
dialoog met burgers. De gemeente moet in contact zijn met haar inwoners en de Wmo-Raad is slechts een 
schakel daarin. De Wmo-Raad ziet er op toe dat inwonersparticipatie terugkomt in beleid. 

7. Mededeling van het DB 
7.1. In de volgende vergadering zal de begroting ter besluitvorming worden geagendeerd, ter voorbereiding 

op de subsidieaanvraag.  
7.2. Er is een factsheet gemaild betreffende Mantelzorgers en dienstencheques.  

Mw. Van Zantvliet zal in de septembervergadering aansluiten om deze te bespreken.  
7.3. De vergaderingen van de Wmo-Raad vinden voorlopig plaats in de Raadzaal, onder voorbehoud van 

de positieve ontwikkelingen betreffende het corona-virus.  
7.4. De volgende vergadering zijn mw. Maas en mw. Van Zantvliet afwezig. Dhr. Schoneveld is normaal 

gesproken wel beschikbaar. 
7.5. De Koepel geeft in het najaar seminars m.b.t. diverse wetgeving. (nieuwsbrief is gemaild). 

Mw. Tolenaars heeft zich ingeschreven voor de jeugdwet en de participatiewet. Oproep van het DB 
aan het bestuur is om meer gebruik te maken van deze mogelijkheid maar wel deelname tevoren af te 
stemmen met elkaar. 
 

8. Bespreking thema’s 
8.1. Inclusie 
- Het advies betreffende gebouw ‘Synchroon’ in Zevenbergen is 21 juni verstuurd naar de wethouder en de 
projectleider. Het is wenselijk dat in dit soort gevallen een snellere betrokkenheid van deskundigen m.b.t. 
toegankelijkheid / inclusiviteit wordt ingezet. De te treffen voorziening was al heel lang bekend en nu moest 
alles onder “stoom en kokend water” worden geregeld. Immers de aanbesteding was al ingezet terwijl bij 
de planvorming niet echt rekening is gehouden met de ambitie van de gemeente als het gaat om de 
inclusieve samenleving. 
 
- Er zijn de afgelopen weken diverse burgerschouwen geweest in Fijnaart en Zevenbergen, waaraan ook 
dhr. Kapitein een keer heeft deelgenomen. Hij is geschrokken van wat er is tegengekomen.  
Als voorbeelden noemt hij de niet optimaal aangelegde of zelfs ontbrekende voorzieningen voor mensen 
met een visuele handicap op het voorterrein bij het gemeentehuis, het haventracé en de Markt. Ook valt 
het op dat in relatief nieuw aangelegde gebieden niet alle trottoirs geschikt zijn voor mensen die slecht ter 
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been zijn of aan rolstoel zijn gekluisterd. De raad is uitgenodigd voor de terugkoppeling op 9 juli. De heren 
de Jong en Klasen zullen de Wmo-Raad vertegenwoordigen. 
De heer Kapitein zegt te hopen dat in het volgende jaarverslag kan worden vermeld dat er toch wel 
stappen zijn gezet om te komen tot een inclusiever Moerdijk. 
Dhr. Klasen heeft contact gehad met KBO Zevenbergschen Hoek om de ervaringen te delen die zij hebben 
opgedaan tijdens hun op eigen initiatief opgezette schouw. 

 
9. Bespreking acties uit werkgroepen 

Er zijn vanuit de werkgroepen geen mededelingen te doen. 
 

10. De Wmo-Raad zelf.  
10.1. Voortgang werving n.a.v. vacature. 

- Er zijn twee reacties ontvangen op de advertentie in de Moerdijkse Bode. Resultaat is dat vanaf de 
volgende vergadering één kandidaat-lid een kennismakingsperiode gaat starten. 
- Er zijn advertenties aangeboden aan de plaatselijke bladen van Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen 
Hoek. Deze moeten nog geplaatst worden 
- Afgesproken wordt na de vakantieperiode een opfrisactie te doen en eventuele alternatieve 
wervingsmogelijkheden in te zetten. 

 
10.2. WBTR - Huishoudelijk reglement (HHR)  

Het concept HHR wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 
 
10.3. Zittingstermijn leden Wmo-Raad. 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de bestuursperiode van twee jaar naar drie jaar te 
verlengen. Het rooster van aan- aftreden zal eind van het jaar worden aangepast. 

 
10.4. Planning najaar 2021  

• Cursus ‘Adviseren kun je leren’; 

• Studiedag m.b.t. Raad sociaal domein.  
Als mogelijke studiedag worden 13 oktober en 10 november vastgesteld. Dhr. Kapitein gaat in overleg 
met de Koepel. 

 
11. Voorbereiding bespreking met gemeente 

Het bestuur van de SAM heeft de Wmo-Raad laten weten dat zij geen concrete afspraken kunnen maken 
voor samenwerking. Quote van de SAM: De houding van de gemeente daarin zal in belangrijke mate 
bepalend zijn voor de toekomst van de SAM en voor de contacten met de Wmo-Raad.  

 
12. Voorbereiding van vragen aan de gemeente 
12.1. Advies Synchroon. Wat zijn de voorgenomen vervolgacties? 
12.2. Uit het digitaal koffie-uurtje met dhr. Schoneveld blijkt dat er grote tevredenheid is over de BuitenBeter-

App. In hoeverre is deze App ook toegankelijk voor mensen met een visuele beperking en is deze 
doelgroep ook tevreden?  

12.3. Gaan de landelijk uit de hand lopende kosten van de Jeugdzorg, in de Gemeente Moerdijk de financiën 
van de Wmo beïnvloeden? 

12.4. In het voorjaar is een gezondheidsonderzoek onder 7000 dossiers uitgevoerd. Is de rapportage 

beschikbaar? 

 
Deel 2 met gemeente,14.30 uur tot 15.15 uur. 
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13. Reactie op verslag 

Geen opmerkingen vanuit de gemeente. 
14. Reactie op actiepuntenlijst 

De actielijst wordt aangevuld/aangepast m.b.t. de aanbesteding HO en BG. 
15. Mededelingen van de gemeente 

Het Factsheet Mantelzorgers en dienstencheques zal in septembervergadering door mw. Van Zantvliet 
worden besproken. 

16. Vragen aan de gemeente  
Advies Synchroon. Wat zijn de voorgenomen vervolgacties 
Mw. Maas leest de reactie voor zoals die binnenkort van de gemeente zal worden ontvangen als officiële 
reactie op ons advies. 
De heer Kapitein zegt dat de concept-reactie symptomatisch lijkt omdat de zgn. scoop steeds als excuus 
wordt gebruikt bij het (niet) oplossen van problemen. Het is jammer dat we in zo’n laat stadium zijn 
benaderd.  
Dhr. Schoneveld antwoordt dat inclusiviteit steeds het uitgangspunt is. Dat gaat niet altijd goed, zoals nu, 
maar problemen worden opgelost. Met het nieuwe uitgangspunt dat in ieder projectvoorstel expliciet wordt 
stilgestaan bij inclusiviteit, zoals recent binnen de gemeente is besloten, zal het beter moeten gaan. 

 
Uit het digitaal koffie-uurtje met dhr. Schoneveld blijkt dat er grote tevredenheid is over de BuitenBeter-
App. In hoeverre is deze App ook toegankelijk voor mensen met visuele beperkingen en is deze doelgroep 
ook tevreden? 
Dhr. Schoneveld antwoordt dat de app hiervoor niet is ingericht (de EU-verplichting WCAG zou zich 
beperken tot websites) maar klachten kunnen ook nog telefonisch via de mail etc. kenbaar kunnen worden 
gemaakt 

  
Gaan de landelijk uit de hand lopende kosten van de Jeugdzorg, in de Gemeente Moerdijk de financiën 
van de Wmo beïnvloeden? 
Dhr. Schoneveld antwoordt dat uitgangspunt is, dat zorg daar geleverd hoort te worden waar dat nodig is 
en dat financiën of het gebrek daaraan geen belemmerende factor is. Tekorten worden bijgepast uit de 
algemene middelen. Onlangs is bekend geworden dat de gemeente Moerdijk ruim 2,3 miljoen extra krijgt 
om de tekorten in de Jeugdzorg op te vangen 

 
In het voorjaar is een gezondheidsonderzoek onder 7000 dossiers uitgevoerd. Is de rapportage 
beschikbaar?. 
Dhr. Schoneveld zegt dat vanmiddag de presentatie is en dat de belangrijkste conclusie is dat de 
uitkomsten nagenoeg gelijk zijn aan die van 4 jaar geleden en dat er geen verband is tussen gezondheid 
en de aanwezigheid van industrie . De Wmo-Raad krijgt het rapport en de Raadsinformatiebrief daarover. 

 
Dhr. Schoneveld zegt toe contact te zoeken met de voorzitter van de SAM. 
 
 

17. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen  
17.1. Resultaten tevredenheidsonderzoek 2021. 
Mw. Maas geeft een toelichting op het tevredenheidsonderzoek. De resultaten zijn nagenoeg gelijk aan die 
van vorig jaar. Positief is dat de tevredenheid ondanks Corona gelijk is aan vorig jaar. Ook de respons 
(56%) is hoger dan gemiddeld (49%) 
Ook volgend jaar zal I&O het onderzoek doen op basis van de huidige overeenkomst en de huidige opzet. 
Daarna moet er nieuwe aanbesteding opgestart worden. 
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   18.2. Doorlopen van de planningen aanbestedingen HO en BG 

De volgende data zijn van belang voor het aanbestedingstraject. 
 

 Publicatie 
aanbestedings- 
documenten 

Definitieve 
gunning 

Implementatie Aanleveren 
input 
implementatie 
door Wmo-raad 

Begeleiding 24 januari 2022 9 juni 2022 Vanaf 10 juni 
2022 tot 1 
januari 2023 

Q2 2022 

HO 10 november 2021 14 april 2022 Vanaf 15 april 
2022 tot 1 
oktober 2022 

Q1 2022 

 
 
18. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2. 

 
19. Sluiting  

 
De heer Kapitein sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------   ------------------------------------ 
P. Kapitein (vice-voorzitter)    K. Klasen (notulist)  


