
Aan:  het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen 

    Postbus 6 

    4650 AA Steenbergen 

 

Onderwerp: Beleidsplan Wmo/Gezondheid 2013-2016 

Steenbergen: 28 november 2012. 

 

 

Geacht college, 

 

De leden van de Adviesraad maatschappelijke ondersteuning zijn het, generaal gesproken,  eens over 

de kwaliteit van het bovengenoemde beleidsplan. Niets is echter volmaakt. Mevrouw W. Veeke heeft 

enige taalkundige verbeteren genoteerd. Daarnaast vragen wij u aandacht voor het volgende: 

 

In de op één na laatste alinea, op pagina 18,  wordt gesproken over de ambitie om jongeren vanuit 

de maatschappelijke stages te stimuleren om vrijwilliger te worden binnen onze gemeente. Dit was 

een van de verbeterpunten uit de evaluatie van het Wmo/gezondheidsplan uit juni 2012 (punt 3.2). 

Met de Kanteling binnen de Wmo om burgers te bewegen om eerst een oplossing te zoeken  binnen  

het eigen netwerk of door het inschakelen van vrijwilligers, zijn vrijwilligers heel hard nodig. 

Door het wegvallen van de verplichte maatschappelijke stages vervalt de gekozen manier om deze 

ambitie te verwezenlijken. 

Wij adviseren u, mede gelet op de toekomstige behoefte aan vrijwilligers en/of mantelzorgers, alles 

in het werk te stellen onze Steenbergse jongeren in de gemeente Steenbergen een maatschappelijke 

stage te laten volgen; dit is en blijft een noodzaak. 

 

Vervolgens vragen wij uw steun om met ons en met inzet daar waar dat nodig is, de door de Centrale 

overheid opgedragen decentralisatie van de AWBZ, mede gelet op de functies Begeleiding en 

Verzorging, voor hen waartoe die ondersteuning (dringend) noodzakelijk is, in goede banen te leiden. 

Het voorgaande geldt onverkort ook voor de transitie van de Jeugdzorg. 

 

Uw aandacht wordt ook gevraagd voor de twee volgende onderwerpen: 

1, Het beleidsplan bevat prachtige ambities. Het realiseren van deze ambities kost naar de mening 

van de leden veel inzet van de gemeente, waarbij we ons afvragen of hiervoor voldoende mensen en 

middelen beschikbaar zijn. Ook vinden wij het van belang dat die menselijke ondersteuning vanaf het 

begin inzetbaar is om gedurende de hele periode te kunnen werken aan deze ambities. De leden van 

de Adviesraad zijn van mening, dat als hier geen serieuze aandacht aan wordt geschonken, het 

beleidsplan er één van zovelen wordt.  

2, In het beleidsplan wordt ook gesproken over burgerparticipatie/burgerinitiatieven. De  leden  van 

de Adviesraad zijn nieuwsgierig naar de wijze hoe dat gepromoot gaat worden. Dezelfde nieuws- 

ｪｷWヴｷｪｴWｷS ｴWHHWﾐ ┘ｷﾃ ┗ﾗﾗヴ SW W┗Wﾐデ┌WﾉW ┗ヴ;;ｪぎ  さWat als er geen burgerinitiatieven op gang 

komen?ざ  Is er dan een plan B? 

 

Namens de Adviesraad maatschappelijke ondersteuning 

J.H. Brouwer 

voorzitter 


