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Verslag vergadering 
15 juli 2022 

 
Aanwezig: Leo Hamers (voorzitter), Rob van Baar, Henk van Os,  

Tom van der Rijken, Jeannie Segers, Wicher Spijkerman, Cees 
Swagemakers, Lisette Veenstra, Jan van Gool (secr); 

Afwezig m.k. Jan van den Berg, Ferdi van Poele, Henk Snijders. 
Tevens aanwezig voor agendapunten 3 en 4 mw. Colinda Blous (SWOD). 
 

1. Mededelingen 
- Rapport Ombudsman inzake onderzoek naar niet benutte 

inkomensvoorzieningen door ouderen: gaat naar agenda voor volgende 
vergadering; 

- Rapport CBS: wordt alsnog toegestuurd door Leo; 
- Leo maakt melding van wijzigingen in de Participatiewet; 
- SR is wederom ingeschreven voor Rabo Club Support (project 

woonscans). 
 

2. Verslag vergadering 17 juni 2022 
Leo is door Henk S. benaderd over enkele passages uit het verslag. Het 
betreft de teksten over het project eenzaamheid en het sociaal domein. 
Colinda geeft een toelichting (zie punt 3) en er volgt een discussie over het 
reageren op een verslag buiten de vergadering om. Wanneer er sprake is van 
een niet juiste weergave van het besprokene in het verslag dient daar in een 
eerstkomende vergadering op teruggekomen te worden. 
Verslag akkoord. 

 
3. Project eenzaamheid 

Colinda geeft een toelichting. 
SWOD heeft subsidie ontvangen om dit project verder gestalte te geven. Er is 
een bijeenkomst geweest in De Cammleur met toelichting over wat 
eenzaamheid inhoudt. Er komen nu vervolgbijeenkomsten met een opleiding 
voor vrijwilligers over hoe tegen eenzaamheid wordt aangekeken. Hoe 
kunnen signalen worden opgepikt. Er is ook een intensieve samenwerking 
met Mariaoord om de dagbesteding voor meer mensen toegankelijk te 
maken. Start daarvan in september a.s. 
Momenteel zijn er al veel activiteiten in Dongen om eenzaamheid tegen te 
gaan (SWOD, Met je Hart, KBO, SOBG, Eagle Shelter, Zonnebloem etc.).  
Lisette vult nog aan, dat eenzame ouderen worden aangemeld bij Met je hart 
door kinderen van eenzame ouderen, door (praktijkondersteuners van de) 
huisartsen, door Thuiszorgmedewerkers etc. Dan volgt een gesprek met die 
mensen en worden de mate van het probleem in kaart gebracht. Dat alles 
geschied door vrijwilligers. Voor de daaropvolgende activiteiten is geld nodig 
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en dat wordt een steeds groter probleem. Activiteiten moeten voor de mensen 
wel betaalbaar zijn. Met je hart had gedacht dat daar de projectsubsidie mede 
voor bedoeld was. 
Colinda legt nog eens uit, dat de opdracht voor SWOD was om het 
beschikbare geld juist niet aan activiteiten te besteden. 
Tom vraagt tenslotte aandacht voor het begrip eenzaamheid. Er is sprake van 
sociale eenzaamheid en existentiële eenzaamheid. Sociale eenzaamheid 
betreft het ontbreken van sociale contacten, het niet kunnen of willen 
deelnemen aan activiteiten. Dat kun je als samenleving oplossen met 
gesprekken en activiteiten. Existentiële eenzaamheid gaat over de wijze hoe 
iemand in het leven staat. Het gevoel van eenzaam zijn dat onoverkomelijk 
verbonden is met het feit dat je ouder wordt, dat mensen uit je vertrouwde 
omgeving wegvallen. Dat probleem moet de oudere zelf oplossen. Dat gevoel 
kun je niet met activiteiten wegnemen. 
 

4. Cliëntondersteuning 
De gezamenlijke folder die uitgebracht zou worden door de aanbieders van 
cliëntondersteuning blijkt er inmiddels wel te zijn en wordt door Colinda 
uitgereikt. Er is een bijeenkomst met alle cliëntondersteuners geweest en er is 
daarbij gediscussieerd over de procedures. Er komt nog een overleg met de 
nieuwe verantwoordelijke wethouder. 
 

5. Ouderenhuisvesting 
Project Wonen met Gemak 
Er komt een gesprek van de nieuwe wethouder en SR (Leo en Henk v.O) over 
de voortgang. 
Woon-zorganalyse 
De regionale visie is afgerond. Het college gaat verder met de ontwikkeling 
van een gemeentelijke visie. 

 
6. Rechtsbescherming 

In de gemeentelijke bestuursrapportage is dit genoemd: inwoners hebben 
recht op laagdrempelige rechtsbescherming. Maar: de voormalige 
infrastructuur (sociaal raadslieden) is wegbezuinigd. Kan wellicht in het 
Dorpsteam worden meegenomen?  
 

7. Ontwikkelingen Sociaal Domein 
Contourennota is nog in ontwikkeling. Zo ook het Dorpsteam. 
Van belang is, dat er straks in het Dorpsteam een goede en zorgvuldige 
intake moet komen. Dat geldt zeker voor cliëntondersteuning, voor problemen 
van eenzaamheid, maar ook voor de rechtsbescherming. Daarvoor moeten 
inwoners laagdrempelig met hun vragen terecht kunnen. 
 

8. Samenhangend ouderenbeleid 
Verwacht wordt dat de gemeente “het veld” zal gaan bevragen. Wellicht is het 
beter zelf initiatief te nemen voor een gesprek met de wethouder om aan te 
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geven wat wij als SR vinden. De notitie van Leo kan daarbij als uitgangspunt 
dienen. 

 
             Volgende vergadering 

Vrijdag 16 september 2022 om 9.30 uur in De Geubel, Hoofdstraat 4 t ‘s 
Gravenmoer (Wicher zal de Geubel vastleggen) 

 


