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Onderwerp
pilot Huiskamer Onder Mekaore Kruisland

Steenbergen; 13 juli 2021

Aan de Raad,

Recentelijk ontving, en heeft het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
ingestemd met een subsidieverzoek van Stichting Welzijn Kruisland voor de realisatie van een 
Huiskamer in Kruisland. Middels deze raadsmededeling informeren wij u hierover.

Stichting Welzijn Kruisland (SWK) is opgericht in 2019. In het bestuur zijn lokale organisaties 
vertegenwoordigd: de Dorpsraad, de lokale afdeling van de KBO en de Zonnebloem. SWK heeft 
als doel het behouden en bevorderen van het welzijn van de inwoners van Kruisland. Zij tracht 
haar doel onder meer te bereiken door het stimuleren van de zelfredzaamheid en de participatie 
van de inwoners van Kruisland in de lokale samenleving. Medio 2020 raakten SWK en de 
gemeente met elkaar in gesprek over de realisatie van een algemeen toegankelijke voorziening in 
Kruisland. Dit heeft ertoe geleid dat SWK op 24 juni jl. een subsidieverzoek heeft ingediend voor 
een pilot voor de duur van één jaar, met de ambitie te werken aan een structurele voorziening in 
Kruisland.

De opgave Leefbaarheid en Kernen zet in op versterking van de gemeenschap en initiatieven van 
inwoners en ondernemers, zowel in de fysieke als in de sociale omgeving, en vernieuwing van de 
relatie tussen gemeente en gemeenschap. Het huiskamerproject is een initiatief vanuit de kern 
Kruisland, en sluit daarmee aan op de behoefte van de inwoners van Kruisland. Dit sluit naadloos 
aan op de bedoelingen van de Omgevingswet. Uit het Lemon onderzoek blijkt dat inwoners van 
Kruisland zowel het aanbod als de bereikbaarheid van medische voorzieningen en 
zorgvoorzieningen als ruim onvoldoende beoordeelt. De huiskamer zal bijdragen aan een lokale 
behoefte.

Op 26 maart 2019 is de bestuursopdracht Transformatie Sociaal Domein vastgesteld. De opgave 
richt zich op de dóórontwikkeling van formele en informele voorzieningen van welzijn en zorg. 
Eén van de onderliggende pijlers luidt als volgt: 'We willen sterkere sociale samenhang die inwoners 
en gezinnen in een kwetsbare positie ondersteunt, onderlinge steun binnen cliëntgroepen, en meer 
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen'. Het huiskamerproject draagt daarmee bij aan één van de 
beleidsdoelstellingen.

De (financiële) druk op Wmo maatwerkvoorzieningen neemt toe. Dit wordt mede veroorzaakt 
door de toenemende vergrijzing. Uit de woonvisie van de gemeente Steenbergen (2019) blijkt dat 
circa 2096 van de inwoners in Kruisland 65 jaar en ouder zijn, en er een relatief grote groep (circa 
2596) van inwoners tussen de 50 en 65 jaar oud is. Een potentiële groep die in de toekomst een 
beroep zal doen op Wmo voorzieningen.
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Door het organiseren van ontmoeting, in de vorm van een huiskamer, kan de aanvraag voor een 
Wmo maatwerkvoorziening (dagbesteding) mogelijk (deels) worden voorkomen of uitgesteld. De 
gemeente wenst dergelijke initiatieven te ondersteunen.

Voor de pilot, uitgaande van twee dagdelen per week waaraan tien inwoners kunnen deelnemen, 
heeft de gemeente een subsidie toegekend van C 9.764. De hoogte van het subsidiebedrag komt 
nagenoeg overeen met de kosten van één maatwerkindicatie begeleiding groep licht. De indicatie 
kost ind. vervoer naar dagbesteding minimaal C 9.584 per persoon, op jaarbasis.

Huiskamer Onder Mekaore Kruisland is voornemens te starten met een open dag op donderdag 
29 juli en is daarna elke donderdagochtend geopend in Dorpshuis Siemburg. Bij aanvang zal de 
openstelling één dagdeel per week zijn. Door te starten met één dagdeel blijft de activiteit 
overzichtelijk, zowel voor vrijwilligers als bestuur. Op geleide van de behoefte en vraag van de 
inwoners kan worden uitgebreid naar meerdere dagdelen per week.
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