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Verslag vergadering  
16 september 2022 

 
Aanwezig: Leo Hamers (voorzitter), , Henk van Os, Tom van der Rijken, Jeannie 

Segers, Wicher Spijkerman, Cees Swagemakers, Jan van Gool (secr);                                                 
tevens aanwezig Colinda Blous (SWOD); 

Afwezig m.k.  Jan van den Berg, Ferdi van Poele, Henk Snijders, Rob van Baar, 
Lisette Veenstra. 

                     
                     

1. Mededelingen 
Leo en Henk v.O. hebben een gesprek gehad met wethouder Denise Kunst 
aangaande het afgesloten project Wonen met Gemak en de mogelijke 
voortzetting van deze activiteit als Huis op Maat, een activiteit van KBO 
Brabant samen met Generatie Thuis. De gemeente kan zich hierin vinden en 
is bereid het nog resterende bedrag bij de SR te reserveren. Wanneer KBO 
Brabant op directieniveau het groene licht geeft zal de Kerngroep weer 
bijeenkomen (SR, KBO, Casade). 

 
2. Verslag vergadering 17 juli 2022 

Verslag akkoord. 
 

3. Ontwikkelingen Sociaal Domein 
Er volgt een lange discussie over de invoering van het Dorpsteam. 
In de vorige collegeperiode heeft toenmalig wethouder Lepolder gezegd, dat 
de gemeente precies en alleen doet wat de wet voorschrijft. Nu gaat de 
opdracht voor de uitvoering van het Dorpsteam naar 4 organisaties (IMW, 
Contour/de Twern, MEE, SWOD), maar vraag is en blijft wie verantwoording 
aflegt, wie is verantwoordelijk wanneer er iets fout gaat. Er is twijfel over de 
afzijdige rol van de gemeente. De organisatiestructuur van het Dorpsteam ligt 
niet vast. Kwalijk is, dat wanneer er een lager beroep wordt gedaan op 
maatwerk en er geld overblijft er een bonus naar de uitvoerders gaat. 
Bijkomend probleem is het “pettenvraagstuk” bij de verwerking van 
persoonsgegevens. Het juridisch kader voor de toeleiding naar hulpverlening 
is anders dan het kader voor de hulpverlening zelf. Vrijwilligers hebben geen 
beroepscode, zoals professionals die wel hebben. Ze worden vaak onbedoeld 
opgezadeld met taken die tegenovergestelde juridische regimes kennen Die 
onzekerheid kan van invloed zijn op de kwaliteit van de hulp. 
 
Beide adviesraden, Participatieraad en WmoAdviesraad, hebben het college 
al een reactie met advies gegeven. Seniorenraad kan aansluiten bij deze 
adviezen. 
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4. Programma wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WoZo) 
Dit programma is in een Kaderbrief van de minister aan de Tweede Kamer 
kenbaar gemaakt. Norm wordt: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als 
het kan. 
De Kaderbrief wordt vooralsnog voor kennisgeving aangenomen.                                 
Colinda informeert nog over een initiatief van SWOD en Mariaoord dat 26 
september a.s. start en waarbij aan senioren die nog niet binnen het reguliere 
opvangsysteem vallen  een structurele ontmoeting wordt geboden in 
Mariaoord. 

5. Rapport Ombudsman “met te weinig genoegen nemen” 
Er is onderzoek gedaan naar het niet benutten van inkomensvoorzieningen 
door ouderen. Er zal een reactie worden gestuurd naar college en griffie om 
aandacht te vragen voor de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport, mede 
in het kader van de ontwikkeling van het Dorpsteam. 

 
6. Integraal Zorgakkoord (IZA) 

Het gaat om een toekomstvisie van het ministerie, samengesteld  met vele 
spelers in het zorgveld. De zorgkosten zullen minder moeten worden. 
Huisartsen en thuiszorg zullen flink gaan inleveren. Dat staat haaks op het 
programma WoZo.                           De ontwikkelingen worden afgewacht. 

 
7. Essay “de menselijke staat” van SCP 

Het stuk geeft inzicht en visie in de relatie tussen overheid en burgers. Dat is 
van belang voor een nieuw sociaal contract. Eerder heeft de SR al een brief 
ter zake aan het college gestuurd. Nu is het wellicht zinvol een soortgelijke 
brief naar het college te sturen. Of dit kan in een gesprek met de nieuwe 
wethouder (mw. Kunst) aan de orde komen, wellicht tezamen met SWOD, 
SOBG en KBO. 

 
8. Rondvraag 

Tom vraagt aandacht voor het functioneren van de voedselbank. Er zouden 
klachten zijn. Wordt in de gaten gehouden. 

 
    Volgende vergadering 

Vrijdag 21 oktober 2022 om 9.30 uur in De Leest. 


