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  Actie 
1. Opening  
 John Jansen heet iedereen welkom.   
   
2. Mededelingen door de voorzitter 

Maria Cromwijk en Rinus Kriekaard zijn met kennisgeving afwezig. Rinus kan 
niet deelnemen i.v.m. revalidatie en beschikt momenteel niet over een geschikte 
laptop voor een digitale bijeenkomst. 
John Jansen staat stil bij het overlijden van Wim Vermont. Toen hij het 
overlijdensbericht zag in de krant, heeft hij namens de Wmo-raad een kaart 
gestuurd naar de familie. Hij heeft nadien een schriftelijk bedankje ontvangen. 
John Jansen heeft gebeld met Jobien Vermue, er is een advertentie gezet in de 
krant door de gemeente mede namens de Wmo-raad 

 

   
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Enige tijd geleden heeft iedereen documenten ontvangen over het 
Jeugdbeleid. Stukken zijn inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Voor de volgende vergadering zullen we Jan Martens uitnodigen voor meer 
informatie.  

 Planning projecten van de afdeling Gemeentewerken. Iedereen heeft deze 
per mail ontvangen en er kennis van genomen. 

 De heer Minnaard, penningmeester van het bestuur van dorpshuis de 
Meiboom in Krabbendijke, heeft een mail gestuurd over de toegang van het 
gebouw. De toegankelijkheid van het gebouw is in het verleden bekeken 
door de commissie toegankelijkheid, waarbij onder andere Rinus Kriekaard 
en Kees Knuit betrokken waren. Er zijn wat aanpassingen gedaan en Rinus 
Kriekaard gaf aan geen probleem te ondervinden om met een rolstoel het 
gebouw te betreden. Han Mellegers merkt op dat tijdens de vorige 
vergadering dit punt ook aan de orde kwam, toen de vergadering in het 
betreffende dorpshuis plaatsvond. De wethouder geeft aan dat het nog geen 
ideale situatie is momenteel voor een mindervalide om binnen te treden bij 
het dorpshuis. Naomi de Smit heeft navraag gedaan bij Jobien Vermue. Er is 
een bedrag voor automatische deuren geraamd in hun begroting. Zij zal ook 
nog contact opnemen met de beleidsmedewerker over de stand van zaken. 
Han Mellegers deelt mee wat er allemaal is aangepakt de afgelopen tijd in 
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het dorpshuis. Helaas mogen er nog geen bijeenkomsten plaatsvinden 
wegens corona. 

   
4. Verslag van de vergadering van 10 september 2020  
 Pagina 2: Een delegatie van de Wmo-raad en de Seniorenraad zou 

samenkomen naar aanleiding van de gemaakte afspraak met wethouder Kees 
Verburg, maar de vergaderingen van de Seniorenraad liggen al een tijd stil 
omdat ze niet fysiek kunnen vergaderen en zij een digitale vergadering niet als 
optie zien. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter bedankt de notulist.  

 
 
 

   
5. Adviesaanvraag  
 John Jansen geeft een toelichting op de complete set stukken die iedereen heeft 

ontvangen, met betrekking tot het onderwerp “Wijzigingsverordening Wet 
Maatschappelijke ondersteuning”. 
Afgelopen dinsdag was er een themabijeenkomst van de gemeenteraad. 
Dezelfde Powerpoint is toen gepresenteerd. John Jansen merkt op dat er weinig 
respons kwam op de uitleg van Jan Martens. Er werden geen vragen gesteld.  
De top 11 uit de presentatie neemt John Jansen stap voor stap door: 

1. Geen hulp bij het huishouden meer voor korte duur (< 6 maanden) 
Kapelle is hierover negatief. John Jansen kan leven met het gestelde, hij 
vraagt naar de mening van de andere aanwezigen. Han Mellegers is het 
eens met Kapelle. Bij acute hulp is het lastig geeft Jeannette Vreeke aan en 
niet iedereen heeft familie in de buurt. De wethouder geeft een toelichting. De 
Wmo is niet voor kortdurende acute zaken. In dit geval kan men bijvoorbeeld 
een beroep doen op Handje extra oid. Bij WIZ verwijzen ze daar ook naar. 
De strekking van de Wmo is gebaseerd op langdurige hulp. Goede 
communicatie is uiteraard belangrijk, dit zal John Jansen opnemen in het 
advies. 
2. Inkomens- en vermogensgrens bij hulp bij het huishouden 
Iedereen kan zich vinden in dit voorstel. Als men het zelf kan betalen is dat 
het beste, ook al wijkt dit advies af van het beleid van de overheid. 
3. Zoek- en verhuisgebied bij het primaat verhuizen is het totale gebied van 
de vijf Bevelandse gemeenten met een straal van 10 kilometer eromheen. 
John Jansen merkt op dat dit een moeilijk onderwerp is. Zitten haken en 
ogen aan. Hij geeft bepaalde voorbeelden waarbij het niet wenselijk is om 
mensen ergens anders naar toe te laten verhuizen. Er zal maatwerk 
toegepast moeten worden. De wethouder geeft aan dat er veel lastige 
kwesties zijn, bijvoorbeeld bij gelijkvloerse woningen. Er komen vaak hoge 
kosten bij kijken. Er moet goed worden gekeken wat in de omgeving de 
mogelijkheden zijn. Maaike van Koeveringe vindt de straal te groot en ziet 
liever 5 km binnen de Bevelandse gemeentegrenzen. De andere aanwezigen 
zijn het hiermee eens. Han Mellegers geeft aan dat men moet opletten dat je 
hebt te maken met het water, niet dat je in Zeeuws-Vlaanderen terecht komt 
omdat dit hemelsbreed binnen de straal valt.  
Dit punt komt op 15 juni 2021 aan de orde in de opinieraad en op 29 juni in 
de besluitraad. Jobien Vermue gaat een advies schrijven voor het college. 
Het DB gaat hier ook mee aan de slag. Ze leggen dit vooraf nog voor aan de 
andere leden. Naomi de Smit verzoekt om het vóór 10 mei door te sturen, 
dan kan het worden meegenomen in het advies. 
4. Cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen gemaakte keuzes, hiermee 
houden wij rekening met de te verstrekken ondersteuning.  
Duidelijk punt, alle aanwezigen zijn akkoord. 
5. We compenseren alleen vanuit de Wmo tot aanvaardbaar niveau. 
Naomi de Smit deelt mee dat ze nog kaders gaan opstellen voor het 
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aanvaardbare niveau. De wethouder merkt op dat de sportvoorziening hier 
op aansluit. 
6. We hanteren de WIz en Zvw als voorliggende voorziening. 
De aanwezigen kunnen hiermee leven. 
7. We hanteren een gemaximaliseerde vergoeding voor sportbeoefening. 
Zie punt 5. 
8. We stellen kaders aan reële behoefte. 
De aanwezigen zijn hiermee akkoord. 
9. In een vroeg stadium wijzen we cliënten op het verloop van de 
beperkingen. We houden daar rekening mee bij nieuwe aanvragen. 
Belangrijk om cliënten te attenderen op het inspelen op de toekomst. De 
wethouder en John Jansen geven persoonlijke voorbeelden. Punt nemen we 
als Wmo-raad over. 
10. Bij cliënten met ontwikkelingsperspectief, sturen we actief op resultaat. 
Als er geen ontwikkelingsperspectief is zetten we niet onnodig zwaardere 
zorg in. 
Stemt de Wmo-raad mee in. 
11. Particuliere hulp in het huishouden is voorliggend voor inwoners die 
particuliere hulp hebben/hadden. 
Stemt de Wmo-raad mee in. 

 
Conceptadvies BAR-Kapelle: voorstel John Jansen om dit niet over te nemen, 
maar zelf een advies op te stellen. Iedereen is hiermee akkoord. Het DB gaat dit 
advies opstellen, voor 10 mei komt dit richting de gemeente 
 
De wethouder bedankt voor het positieve meedenken door de Wmo-raad. 

   
6. Gesprekspunten vanuit de gemeente  
 Kledingbank: iedereen heeft hierover een mail gehad. Zal volgende week 

plaatsvinden in Yerseke. Men moet gefaseerd naar binnen vanwege de corona 
maatregelen. John Jansen vindt het een mooi initiatief en cliënten zijn er blij mee 
heeft hij vernomen. 
 
Beweegakkoord: vanuit het Rijk zijn er middelen beschikbaar voor het opstellen 
van een beweegakkoord en preventieakkoord, deelt Naomi de Smit mee. Vitaal 
Reimerswaal gaat de gemeente weer opstarten voor de 50-plussers binnen de 
gemeente. De vorige sessie is inmiddels 10 jaar geleden, het project werd toen 
enthousiast ontvangen. Er zullen onder andere health checks worden uitgevoerd. 
De start is in Kruiningen in september dit jaar, tevens voor de inwoners van 
Waarde. Daarna zullen de kernen Rilland, Krabbendijke en Waarde volgen. In 
2023 zij de overige kernen aan de beurt. 
Een project van Hogeschool Zeeland in Vlissingen sluit hier op aan. 
Na een half jaar zal er een terugkoppeling plaatsvinden in de vorm van een 
follow up bij de deelnemers. 
 
Koplopersproject clëntondersteuning: Naomi de Smit deelt mee dat dit project is 
afgerond. Zij geeft een verdere toelichting. Zij heeft het document laten 
toevoegen aan agenda, zodat iedereen dit eens kan lezen. In het verleden is 
gesproken over burgeradviseurs. John Jansen wou de heer Stalens uit Zeeuws-
Vlaanderen uitnodigen om hier toelichting op geven, in combinatie met de 
Seniorenraad. Helaas gooide corona roet in het eten. John Jansen stelt voor om 
dit op te pakken als het weer mogelijk is. 
 
Beschermd wonen 
Naomi de Smit heeft hier een mail over doorgestuurd naar iedereen via Daniëlle 
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Fierloos en vandaag nog een aanvulling. Naomi de Smit informeert dat dit nu bij 
de gemeente Vlissingen ligt, maar in 2022 zal iedere gemeente zelf 
verantwoordelijk zijn. Volgende week is er een bijeenkomst voor raadsleden en 
Wmo-raden over dit onderwerp. Aanmelden kan bij Naomi de Smit, zij stuurt de 
aanmeldingen door naar de contactpersoon. Maaike van Koeveringe, John 
Jansen, Jeannette Vreeke en Els Balkestein willen op donderdag deelnemen. 
Het is een digitale vergadering. De belangstellenden krijgen te zijner tijd een 
inloglink. 

   
7. Werkplan Wmo-raad 2021-2024  
 Rinus Kriekaard heeft dit plan geactualiseerd en kartrekkers toegekend. Naomi 

de Smit wil dit plan ook graag ontvangen. Han Mellegers zal het doorsturen. 
Volgens hem kloppen niet alle verwijsdata. John Jansen merkt op dat het DB dit 
nog zal aanpassen. 

 

   
8. Rondvraag  
 Naomi de Smit informeert wanneer de volgende vergadering gepland staat. Dit 

zal zijn op 10 juni 2021. Zij heeft dan vakantie en misschien pakt Judith Schrijver 
het dan weer op, maar dit moeten ze intern nog bespreken. De wethouder vraagt 
aan haar om dit door te geven aan het bestuurssecretariaat, zodat zij de datum 
kunnen vastleggen in zijn agenda. 
Op 9 september en 11 november staan de andere vergaderingen van dit jaar 
gepland.  

Naomi de 
Smit 
 

   
9. Sluiting  
 De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 14.45 uur. Het DB zal 

samen komen op eigen gelegenheid, ze kunnen nog niet in het gemeentehuis 
vergaderen. 
 

 

   
  
  
  
  
  

 


