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Datum en 
locatie 

: 10 juni 2021, Zeeuws Genieten in Waarde 

Aanwezig : J. Jansen, R. Kriekaard, J. Mellegers, M. van Koeveringe, E. Balkestein, 
J. Vreeke, E. Janse, wethouder D.A. Verburg, J. Martens, D. Fierloos 
(verslag) 

Afwezig : N. de Smit, M. Cromwijk  
Kopie : afdeling Communicatie 
   
   

1. Opening 
John Jansen heet iedereen van harte welkom. Naomi de Smit heeft zich afgemeld. Van Maria 
Cromwijk is niet bekend waarom ze afwezig is. 

2. Stand van zaken Jeugdzorg 
Jan Martens van de afdeling Samenleving is aanwezig om een toelichting te geven. Hij heeft voor 
iedereen de sheets zoals die zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad. Tussentijds is er 
gelegenheid voor het stellen van vragen. 
De sheets worden doorgenomen en de volgende punten komen onder andere aan de orde: 
 Terugblik sinds de Jeugdwet is ingevoerd op 1 januari 2015 
 Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed? (waar zitten de zorgen) 
 Werken aan verbetering; Actieplan jeugdhulp 2020 
 Voorgestelde bezuinigingen 
 Welke maatregelen zijn genomen of in gang gezet 
 Samenwerking regionaal en Zeeuws-breed 
 Overzicht toekenningen Jeugdzorg 
 PGB-jeugd 
 Wat doet de Inkooporganisatie Jeugdhulp 
Momenteel speelt de discussie dat bij zware zorg het Rijk dit kan gaan bekostigen. Het komt 
voor dat een kind voor € 1,5 miljoen aan zorg nodig heeft. Dit zijn natuurlijk uitzonderingen, maar 
als (kleine) gemeente kan je dit overkomen.  
Er wordt ingezet op preventie. Zo heeft de gemeente Reimerswaal jeugd- en jongerenwerkers in 
dienst en er zijn contacten met de huisartsen over het inzetten van praktijkondersteuners. 
De wachtlijsten zijn momenteel in het nieuws. Er is een grote druk in voornamelijk de stedelijke 
gebieden. In Reimerwaal speelt dit momenteel niet. Wel merkt Jan Martens het verschil op 
tussen een wachtlijst en een wachttijd. Het is belangrijk op tijd de juiste hulp te bieden. 
In Reimerswaal gaat er gelukkig veel goed. Er vallen geen kinderen tussen wal en schip en er 
komen weinig klachten binnen. 
Nu is de gemeente verantwoordelijk voor het geven van zorg waar de gezaghebbende ouder 
woont, maar straks gaan ze uit van de woonplaats van het kind. Deze landelijke ontwikkeling kan 
best gevolgen hebben. 
Op het gebied van Jeugdzorg zijn er tot nu toe niet veel problemen ontstaan door de coronacrisis. 
Er is ook contact met de scholen hierover. Zij krijgen van het Rijk € 700 per leerling om eventuele 
achterstanden bij te werken. 

3. Toegankelijkheid openbare gebouwen 
Rinus Kriekaard geeft een toelichting hoe dit project destijds tot stand is gekomen. Hij heeft hier 
aan gewerkt samen met Jacqueline Sinke (voormalig medewerkster van de afdeling 
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Samenleving) en Kees Knuit. Ze hebben de openbare gebouwen bezocht en verbeteringen 
aangegeven. Rinus Kriekaard deelt mee dat zie hier veel energie in hebben gestoken, maar dat 
hij erg teleurgesteld is over de uitvoering hiervan op veel plaatsen. Hij heeft contact gezocht met 
Mariete van den Bulck van de afdeling Gemeentewerken, maar heeft het idee dat hij hier niet 
verder mee komt mede omdat het project heeft plaatsgevonden voordat zij in dienst was bij de 
gemeente. Jan Martens zal in gesprek gaan met de collega’s van gebouwenbeheer en dit 
terugkoppelen aan Rinus Kriekaard. 

4. Ingekomen post en mededelingen 
 E-mail ontvangen d.d. 27 mei 2021 vanuit de afdeling Samenleving, inzake de ontwikkeling 

doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit zal worden 
meegenomen in het werkplan 

 E-mail van Ingrid Brilleman over de Mobiliteits-pilot en de Ontmoetingsbus 
 Uitslag ontvangen van het Cliënt-ervaringsonderzoek WMO 

5. Verslag van de vergadering van 15 april 2021 
Els Balkestein deelt mee dat er inmiddels een vergadering is ingepland met de Seniorenraad op 
donderdag 1 juli 2021 om 13.30 uur. Tevens informeert zij naar twee afkortingen in het verslag. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en de voorzitter bedankt de notulist. 

6. Nieuw Wmo-beleid en het verloop 
John Jansen deelt mee dat hij namens de Wmo-raad een advies heeft geschreven. Naomi de 
Smit heeft bevestigd dat dit goed is aangekomen. Jan Martens deelt mee dat dit advies is 
opgenomen en verwerkt in de advisering aan het college. De wethouder geeft aan dat het naar 
verwachting in juli in de besluitraad komt. Daarvoor zal er eerst nog behandeling in de opinieraad 
plaatsvinden. Het is afwachten wat de gemeenteraad hiermee gaat doen. Het is de vraag of tegen 
die tijd fysieke vergaderingen weer mogelijk zijn met publiek. Han Mellegers merkt op dat de 
geluidskwaliteit niet altijd optimaal is. De wethouder heeft toevallig vandaag gezien dat ze bezig 
waren met metingen in de raadzaal, er zal aan gewerkt worden. 

7. Werkplan 2021-2024 
Rinus Kriekaard deelt mee dat Jeannette Vreeke nog niet was opgenomen in het werkplan, maar 
hij heeft haar bij diverse onderdelen toegevoegd. In het exemplaar wat Rinus heeft toegezonden 
ontbreekt een stukje tekst. John Jansen zal de versie van Naomi de Smit naar iedereen 
doorsturen. 
Rinus deelt mee dat de volgende vergaderingen gepland staan op 9 september en 11 november. 

8. Nieuws GR de Bevelanden 
Eveline Janse deelt mee dat ze momenteel bezig zijn met de beleidsregels. De vraag is of de vijf 
Bevelandse gemeenten akkoord gaan. 
Ze geeft een toelichting op de ‘bouwsteen Waakvlam’. Voor het geval dat bepaalde zorg niet 
helemaal kan stoppen is deze bouwsteen gecreëerd. Dit middel werd eerst nog te weinig ingezet 
door zorgverleners, maar inmiddels is er meer over gecommuniceerd. De eigen bijdrage voor 
deze bouwsteen werkte belemmerend, sinds 1 mei is hiervoor een vrijstelling. Het is een 
pilotproject, een evaluatie volgt nog. 
Diverse werkgroepen werken momenteel aan de uitkomsten van het Berenschot onderzoek naar 
besparingsmaatregelen. Hoe kunnen zaken efficiënter worden aangepakt, ook tussen de 
samenwerkingsverbanden. Dit is nu volop in proces. 
Han Mellegers vraagt of er inzicht is in hoe gezond de samenleving is. Jan Martens deelt mee 
dat hij onlangs een stuk heeft ontvangen van Ingrid Brilleman met daarin cijfermateriaal. Tachtig 
procent maakt geen gebruik van een voorziening ten opzichte van twintig procent wel. Deze 
percentages zijn normaal ten opzichte van de landelijke.  
Op het gebied van de WMO doen we het landelijk gezien goed. Han Mellegers vindt het belangrijk 
om op de hoogte te worden gehouden van het verloop. 
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9. Nieuws gemeente Reimerswaal 
De wethouder deelt mee dat de verordening dus in juli in de gemeenteraad aan de orde zal 
komen. Men is benieuwd hoe deze binnen de vijf Bevelandse gemeenteraden ontvangen zal 
worden. Het zou fijn zijn als ze het harmoniseren en één dezelfde verordening gaan aanhouden, 
maar dat is de vraag. De gemeenten bepalen de regels uiteindelijk en de GR moet het uitvoeren. 

10. Rondvraag 
Omdat de Seniorenraad op 1 juli voor het eerst weer gaat vergaderen na de coronacrisis, wil 
Rinus Kriekaard graag een samenkomst organiseren voor die datum. Hij vraagt Daniëlle Fierloos 
om een overleg in te plannen met hem, John Jansen, Bas Wolse en Martien van Overloop. Graag 
volgende week donderdag of de week erna. 
Hij heeft in de krant gelezen dat er vanuit de Betho veel geld naar de gemeenten gaat. De 
wethouder deelt mee dat de betrokken gemeenten de 2,7 miljoen per rato verdelen. Dit komt in 
de jaarrekening terug. De Betho heeft geld ontvangen tijdens de coronacrisis, maar ze zijn zoveel 
mogelijk doorgegaan met de productie en hun diensten, dit levert nu een positief saldo op. 
Tevens heeft Rinus Kriekaard gelezen dat de GR € 60.000 over heeft gehouden. De wethouder 
deelt mee dat er weinig huisbezoeken hebben plaatsgevonden in coronatijd. De overige tijd is 
gebruikt voor het behandelen van TONK aanvragen (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten bij terugval van inkomsten als gevolg van de coronacrisis). Per aanvraag is een bedrag 
uitgekeerd aan behandelingskosten.  
Eveline Janse deelt mee dat ze bij de GR te maken hebben met een hoge werkdruk. 
Rinus Kriekaard meldt dat hij in 2019 kosten heeft gedeclareerd, die hij heeft gemaakt voor het 
onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Helaas is dit opgevoerd bij de 
Belastingdienst en moest hij zodoende veel toeslag terugbetalen. Hij voelt zich hierdoor 
gedupeerd en merkt op dat het zodoende niet aantrekkelijk is om zich in te zetten voor een project. 
Jan Martens vindt dit erg vervelend en merkt op dat dit lastige kwesties zijn. Hij zal contact 
opnemen met Arnold Meijer van de afdeling Financiën en Jobien Vermue en de uitkomst 
terugkoppelen aan Rinus. 
Els Balkestein merkt op dat ze de contacten tijdens de coronacrisis erg heeft gemist en dat ze 
het prettig vond om iedereen vanmiddag weer te ontmoeten. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 15.25 uur. De volgende vergadering 
zal plaatsvinden op donderdag 9 september 2021. Waarschijnlijk is de locatie het dorpshuis in 
Krabbendijke, maar Rinus Kriekaard zal dit nog laten weten. 

 


