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Gedeelte verslag van 17 januari 2018 betreffende Kwaliteitsimpuls van het welzijnswerk 

en Plan van aanpak Kerngericht werken en Overheidsparticipatie. 
 
3. Kwaliteitsimpuls van het welzijnswerk 
We beginnen met de notitie kwaliteitsimpuls van het Welzijnswerk. Astrid Marchand ligt het geheel toe. 
Het jaar zijn we niet gelukkig met elkaar begonnen. Astrid geeft aan dat er afgelopen week een 
toevallig overleg is geweest tussen Wethouder Cor van Geel en de Voorzitter Jan Legierse, het 
gesprek tijdens deze ontmoeting zou mogelijk mede oorzaak zijn van het momenteel voorliggend 
advies van de Adviesraad Sociaal Domein betreffende Kwaliteitsimpuls van het welzijnswerk en Plan 
van aanpak Kerngericht werken en overheidsparticipatie. De voorzitter weerlegd dit met klem, het 
advies was daarvoor al in concept gereed en de Adviesraad was op enkele mensen na niet op de 
hoogte van wat er tijdens dit overleg had plaats gevonden. 
Astrid doorloopt het proces van samenhang in welzijnswerk tot nu toe. Begin van het jaar de motie van 
de raad om tot een nieuwe welzijnsorganisatie te komen. Er is eerst een convenant uitgewerkt. Op 4 
juli was er een bijeenkomst met partners, er werd input opgehaald voor de kaders. De gemeenteraad 
heeft deze kaders besproken op 4 september. Een deel van de structurele financiën is in de begroting 
2018 meegenomen.  
 
Op 19 december heeft het college besloten. Op 9 januari is het advies en de concept beantwoording 
in het college besproken. Op 10 januari gevraagd om op 17 januari te overleggen over de 
beantwoording. Rosana vindt het vreemd dat wij als Adviesraad  adviseren nadat het college een 
besluit heeft genomen. Het ging er Nadir tijdens zijn actie om dat de raadscommissie op de hoogte 
was van het feit dat er nog een advies van de Adviesraad zou komen. Dit is niet goed verlopen. 
Voortaan zou het beter zijn als er wederzijds een telefoontje zou plaats vinden  vooraf overleg zou zijn 
tussen de Adviesraad en het College, dit omdat de Adviesraad aan het College advies uitbrengt en 
het College de taak heeft dit advies volgens afspraak naar de Raad te sturen.. Op 5 februari wordt het 
onderwerp opnieuw geagendeerd voor de Beoordelingsvergadering van de Raad.  
We lopen verder de antwoorden op onze opmerkingen en adviezen door van het Plan van aanpak 
kwaliteitsimpuls welzijnswerk. 
 
1. De sociale team(s) komen in iedere kern en 2 in de stad Steenbergen. 
 
2. Peet gaan de kosten voor de managers ten koste van de zorg aan inwoners. Nee dat is niet het 
geval.  
 
3. Als er een nieuwe vacature ontstaat, is het aan WijZijn om deze in te vullen. 
 
4. Geen opmerkingen 
 
5. De kwaliteit wordt geborgd door de jaarlijkse subsidies. 
Op de vraag van Jan Legierse of de jaarlijkse freqentie bij de subsidie verstrekking voldoende is geeft 
Astrid aan;  
Er is frequent overleg  ( mogelijk wekelijks of tweewekelijks ) tussen de kwartiermaker, manager en 
beleid. Kwartaalafspraken worden gemaakt op basis van rapportages.  
 
6. g.b. 
 
De illustratie wordt nog toegestuurd aan de Adviesraad. 
 
 
 
Plan van aanpak Kerngericht werken en overheidsparticipatie 
Vraag 1 en 2 geen opmerkingen 
 
Vraag 3 Peet van der Zande geeft aan er ontstaan steeds meer structuren, dorpsraad, burgerpanel 
enz. Hij vraagt zich af of de Gemeenteraad niet wordt uitgehold. 



Iedere raad heeft zijn/haar eigen rol, de gemeenteraad gaat vooral over het verdelen van de middelen 
en is kaderstellend en daarnaast zijn ze volksvertegenwoordiger. Een Burgerpanel is een grote groep 
mensen die ons op bepaalde onderwerpen op inspraak kan voorzien. We verwachten van de 
dorpsraden andere signalen. De dorpsraden zijn een gesprekspartner maar geen afspiegeling van de 
Burgers van Steenbergen. R. Arrias vraag zich af of de Dorpsraden deze grote rol gaan oppakken, zij 
zijn vaak erg praktisch gericht. Op 19 februari vindt weer een bijeenkomst plaats tussen de Gemeente 
en de Dorpsraden. Hier volgt een uitnodiging voor. 
 
4 tot en met 8 geen bijzonderheden. 
 
9. J. Legierse vraagt zich af of we eerst gaan communiceren en dan het plan gaan uitwerken. Nee, de 
bedoeling is om eerst het plan verder uit te werken en dan pas te communiceren.  
 
12. Er vind een discussie plaats over de rol van de gemeentesecretaris. De gemeente vindt het niet 
meer dan normaal dat de gemeentesecretaris verantwoordelijk is voor het veranderproces wat binnen 
de organisatie plaats vindt. Dit hoeft niet apart benoemd te worden. 
13. g.b. 
 
Eindconclusie: Als alle veranderingen worden doorgevoerd kan de Adviesraad verder akkoord gaan 
met deze beide notities, er volgt nog een schriftelijke bevestiging. Op 5 februari komen deze notities in 
de Beoordelingsvergadering en 22 februari in de Raad. 
 
De Raad krijgt een aangepaste versie. 
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