Jaarverslag 2013 Adviesraad mo gemeente Steenbergen.

Datum
07-01-2013

Onderwerp
-Nieuwe leden: Judith v. Oeffelen, Rien v. Dijke en Frans v.
Oppen.
- Boodschappendienst is gerealiseerd
- Presentatie over de ontwikkelingen in de zorg, door Jan
Pothof.
- Presentatie over de transitie in de jeugdzorg door M.v.
Vliet

28-01-2013

Cursus o.l.v. Ans Haarhuis van zorgbelang.
Wat betekenen de drie transities voor ons als adviesraad.
-Dhr Cees van Geel wordt welkom geheten.
-Schets zorg voor de jeugd of te wel: Jeugdbos is nogmaals
besproken

18-02-2013

-Concept, Verordening en Toelichting voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2013.

25-02-2013

15-04-2013

Reactie naar B&W
Instemming met
welzijnssubsidie

Verloop in proces
Reactie van B&W betreffende het
beleidsplan
Wmo/volksgezondheid. De
toezegging wordt gedaan om ons
op de hoogte te houden van de
veranderingen t.a.v. de
maatschappelijke stages en
burgerinitiatieven.

-Positief dat er t.a.v. de zorg
Bevestigende reactie van B&W
voor de jeugd wordt
op bibliotheekbeleid.
samengewerkt in de regio en
zorg is er voor de complexere
doelgroep.
-Verzoek deelnemer te blijven
aan project
dementievriendelijke
gemeente
-Positief advies over beide
concepten

2e cursus dag. Foto van onze raad gemaakt.
Voor wie moeten we gaan zorgen? Besloten wordt om de
verschillende doelgroepen in kleine groepjes te onderzoeken.
-Jaarverslag 2012
-Positief in de visie over het
-Visiedocument transitie sociaal domein.
sociaal domein is de

Foto wordt op de gemeentesite
geplaatst
Jaarverslag 2012 wordt op de site
van gemeente geplaatst

- Nota Brede Welzijns Instelling. Deze kregen we erg laat
toegestuurd en uitleg door de ondersteunend ambtenaar ging
alleen over de vrijwilligers. Het document was
veelomvattend waardoor veel vragen werden gesteld. Voor
ons gevoel is het niet afdoende bediscussieerd.

24-06-2013

12-08-2013

09-09-2013

04-11-2013

-Presentaties van het doelgroep onderzoek. Door de geringe
aanwezigheid gaat dit niet door.
-Nieuwe contracten hulp in de huishouding.
-Discussie over de communicatie van de gemeente met haar
burgers.
-We nemen afscheid van Adri Hommel.
-Concept beleidsregels Wmo is uitgebreid besproken.
- In het klant tevredenheid onderzoek Wmo komt naar voren
dat de cliënten over het algemeen goed tevreden zijn. Alleen
de informatie verstrekking kan beter.
-Prestatieveld 1 wordt door Johan en Jeanne toegelicht. Het
is een zeer breed terrein waar veel in gebeurt.
-Rien van Dijke gaat deelnemen aan cursus over mantelzorg.
-Wendy geeft toelichting over de landelijke stand van zaken
t.a.v. de overheveling AWBZ naar Wmo. Dit wordt
uitgebreid besproken, vooral wat het betekent voor onze
gemeente.
-Cocreatie, deze bijeenkomst is gehouden in B.o.Z. met drie
personen zijn we daar bij geweest. De input van alle
aanwezigen zal verwerkt worden in de voortgang van de
ontwikkeling voor het jeugdbeleid.

samenwerking met de
gemeente Woensdrecht.
Overlap met gedachtengoed
van Wmo en jeugdbeleid. We
hopen op een snelle
besluitvorming.
-T.a.v. de BWI, positief dat
welzijnsinstellingen gaan
samenwerking. Grote vraag is
hoe een en ander in de
praktijk vorm zal krijgen.
-Doelgroepen op de agenda
zetten!
-antw. Schets jeugdzorg.

- Zorg over het wegvallen van
de gemeente informatie in de
gedrukte pers. Vooral voor de
grote groep ouderen. De
gemeentesite is onduidelijk.

Antw. Op brief BWI. In oktober
zal het onderwerp ter
besluitvorming besproken
worden. Tevens wordt
uitdrukkelijk aangegeven dat de
BWI i.s.m. drie gemeenten wordt
opgepakt.
.

-Toekomst visie de Heen.
-Uitwisseling van de stand van zaken t.a.v. de doelgroepen
wordt naar de volgende vergadering geschoven.
-Ter ere van zijn afscheid, houdt Jan Pothof een presentatie
over de te verwachten veranderingen in de nieuwe Wmo
2015.
- Op 16-12-2013 zal het DB een kennismaking gesprek
hebben met de adviesraad van de gemeente Woensdrecht

We zijn het jaar goed begonnen met de twee daagse (avond)cursus van zorgbelang. Hierin hoorden we duidelijk welke veranderingen er allemaal
te verwachten zijn in de komende twee jaar. Enthousiast zijn we met de doelgroepen aan de slag gegaan. We wilden zelf beter weten, middels
onderzoek, met wie we in de toekomst te maken zullen krijgen en wat deze medeburgers nodig hebben. Hier is serieus mee aan de slag gegaan.
We zijn nu een jaar verder en nog steeds is het er niet van gekomen de bevindingen aan elkaar uit te wisselen.
Gaande weg het jaar is het duidelijker geworden hoe het er met de zorg voor de jeugd uit gaat zien. Het baart ons zorgen of alles uitpakt zoals
ment het bedacht heeft. De goede kant eraan is dat organisaties meer moeten samenwerken en hopelijk het maatwerk, wellicht via kleinere
aanbieders, in het vizier zal houden. Ook is duidelijker geworden hoe de drie transities, jeugd, AWBZ en participatiewet in elkaars verlengde
liggen. Het stuk over de BWI ( april 2013) moeten we er misschien weer wel bijpakken; het is toen niet goed besproken. Dan hebben we nog
meer zicht op het geheel en kunnen we er ook kritischer naar kijken. Het besluitvormingsproces is immers nog niet afgerond. Wanneer een en
ander nu precies van start zal gaan en hoe, is tot op heden nog niet helemaal duidelijk.
Hebben wij echt invloed? Deze vraag hebben we elkaar ook regelmatig gesteld. Op dat wat op ons af komt niet meteen zo. Wel in de nota’s die
ons voorgelegd worden ter advies. Daar zijn we ook voor. Door er serieus mee bezig te zijn kunnen we zaken aanscherpen of afzwakken. Zeker
kunnen we de medeburger op straat beter uitleg geven als dat te pas komt. Ook dat is een onderdeel van het democratisch proces. Om de burger
te kunnen horen hebben we vooral ons eigen netwerk nodig. Onszelf naar buiten brengen kost nog wat meer moeite. De gemeentesite vinden we
te onduidelijk en die bereikt maar een kleine groep. Via de geschreven pers zijn we erg afhankelijk van de journalist van dat moment of die de
informatie interessant genoeg vind. Hier moeten we in de toekomst ook aan werken. Wellicht dat de veranderingen die op ons afkomen ons de
openingen geven om hier wat mee te doen.
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