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Verslag vergadering 
21 oktober 2022 

 
Aanwezig: Leo Hamers (voorzitter), Rob van Baar, Jan van den Berg, Henk van 

Os, Tom van der Rijken, Jeannie Segers, Henk Snijders, Wicher 
Spijkerman, Cees Swagemakers, Jan van Gool (secr);                                                  

Afwezig m.k.  Ferdi van Poele, Lisette Veenstra. 
                     
                     

1. Mededelingen 
- Rabo Club Support heeft dit jaar € 42,31 opgeleverd; 
- Henk v. O. deelt foldermateriaal van KBO Brabant uit over “mijn huis op 

maat-project”; 
- Opgemerkt wordt dat de gemeente Dongen bij het verstrekken van de 

energietoeslag alleen kijkt naar de inkomsten (komen die niet boven de 
limiet uit), maar niet kijkt naar de uitgaven van de aanvragers. Dat zou 
moeten veranderen, bijvoorbeeld om het vakantiegeld niet mee te tellen of 
de norm te verhogen naar 130% van het minimumloon. Voor een enkel 
geval is een bezwarenprocedure opgestart; 

- In de gemeentebegroting 2023 is een bedrag van € 500.000 als 
steunfonds ingesteld, evenwel zonder onderliggend plan (motto: niet 
sparen maar helpen). 

 
2. Verslag vergadering 16 september 

Verslag akkoord. 
 

3. Ontwikkelingen Sociaal Domein 
Ontwikkelingen liggen stil. De Contourennota is door de Gemeenteraad 
behandeld om de kaders vast te stellen. De Raad heeft de verdere uitvoering 
neergelegd bij de 4 samenwerkende partners, maar die partners weten niet 
wat van hen verwacht wordt, wat hun taken zijn. Er is geen regie.  
De partners zullen nu een programma van eisen en een plan van aanpak 
gaan opstellen (daarbij zou men naar een notitie van Movisie moeten kijken 
vindt de SR).  

 
4. “Huis op maat- project” 

Leo en Henk v.O. hebben eerder een gesprek gehad met wethouder Denise 
Kunst aangaande het afgesloten project “Wonen met Gemak” en de mogelijke 
voortzetting van deze activiteit als “Mijn Huis op Maat”, een vergelijkbaar 
project van KBO-Brabant samen met Generatie Thuis (zie notulen 16 
september jl.). Er is nog geen reactie van KBO-Brabant ontvangen. Wordt 
afgewacht. 
Daarna zal de Kerngroep weer bijeenkomen (SR, KBO, Casade). 
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5. Vergaderplanning 2023 

Voorgesteld wordt om 3 x in De Geubel te vergaderen. Verder zal bij KBO 
worden nagegaan of er doublures zijn met vergaderingen van het KBO-
bestuur. 

 
6. Rondvraag 

Wicher geeft aan, dat er bij de Dorpsraad ’s Gravenmoer zorgen zijn geuit 
over de ontwikkelingen in de wereld. Zowel bij ouderen als bij de jeugd leeft 
dit. Hierop zal later nog eens worden teruggekomen. 

 
Volgende vergadering 
Vrijdag 25 november oktober 2022 om 9.30 uur in De Leest. 

 


