GEMEENTE REIMERSWAAL
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Datum
Aanwezig

:
:

Afwezig
Kopie

:
:

7 oktober 2021
M. van Overloop, B. Wolse, E. Balkestein, H. van Raaijen, C. Knuit,
C. Mijnders, wethouder C.A. Verburg, J. Schrijver, D. Fierloos (verslag)
R. Mieras
L. Kloosterman (website)

1. Opening
De heer Van Overloop heet iedereen welkom. De heer Mieras is met kennisgeving afwezig. De
wethouder zal tot 15.00 uur aanwezig zijn.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Toelichting Ingrid Brilleman op Sociaal Domein en project Ontmoetingsbus
Mevrouw Brilleman stelt zichzelf voor en geeft een toelichting op haar werkzaamheden en op het
boekje ‘Zo werkt het Sociaal Domein’, wat iedereen via mevrouw Fierloos digitaal heeft
ontvangen. Het is een handig overzicht om inzicht te krijgen hoe het Sociaal Domein werkt.
De heer Van Raaijen stelt een vraag over het informeren naar het inkomen/vermogen door GR
de Bevelanden bij een aanvraag om huishoudelijke hulp. Hij geeft een voorbeeld uit de praktijk.
De wethouder en mevrouw Brilleman geven uitleg over de handelswijze bij de afdeling WIZ.
Daarnaast geeft mevrouw Brilleman uitleg over de projecten die momenteel bij de gemeente
lopen.
‘Voor op zorg’; dit nieuwe initiatief van het sociaal team in Krabbendijke vindt 1x per maand plaats
in het Aerem Uus in Krabbendijke vanaf 9 november a.s. Men kan er terecht met vragen en ideeën
op het gebied van zorg en welzijn. Er is iemand van de afdeling WIZ aanwezig.
Het project ‘Vitaal Reimerswaal’ heeft plaatsgevonden in de sporthal in Kruiningen en is goed
verlopen. Ruim 150 personen hebben deelgenomen. Ondanks de coronamaatregelen was het
een fijne dag. Er waren veel vrijwilligers aanwezig voor ondersteuning en de dagbesteding van
het Melkmeisje heeft de catering geregeld. Mevrouw Balkestein informeert of er een verslag wordt
uitgebracht van de bevindingen. Mevrouw Brilleman deelt mee dat de pers vooral op voorhand
aandacht heeft gegeven aan het project. De wethouder deelt mee dat de andere kernen ook nog
aan de beurt komen, daarna zal er verslag worden uitgebracht van de bevindingen.
In het kader van de ‘Week tegen de eenzaamheid’ hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden
in samenwerking met vrijwilligers en scholen. Dit loopt goed en hier willen ze mee doorgaan. De
wethouder merkt op dat eenzaamheid niet alleen onder ouderen speelt. De jongerenwerkers
geven hier ook aandacht aan bij hun doelgroep.
In het kader van het project ‘Orange de world’ (internationale campagne tegen geweld tegen
vrouwen en meisjes), zal er een actieweek plaatsvinden in november. Het is de bedoeling om
gebouwen oranje te laten kleuren. De ideeën zijn geïnventariseerd, maar er is nog geen besluit
genomen. De gemeente heeft geen gebouwen die standaard in de schijnwerpers staan en de
boodschap moet wel duidelijk naar voren komen. De mogelijkheden worden nu verder bekeken,
het wordt gecoördineerd vanuit de gemeente Goes. In Rilland is er belangstelling voor om mee
te doen en het beheer van dorpshuis de Meiboom in Krabbendijke is ook geïnteresseerd.
De indicatieloze dagbesteding, waarmee mevrouw Brilleman voor de gemeente de innovatieprijs
heeft gewonnen, zal misschien ook in Schore worden doorgevoerd bij de dagbesteding ‘Rust na
Onrust’. Zij heeft hierover contacten met de gemeente Kapelle. Hopelijk kan het per 1 januari
2022 doorgang vinden.
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De ‘Ontmoetingsbus’ is een project wat bestaat uit diverse takken. Diverse instanties waaronder
Ter Weel bekijken of zij het vervoer gezamenlijk kunnen regelen met vrijwilligers.
Momenteel loopt er een enquête over het aanschaffen van een deelauto. In het Advertentieblad
heeft hier informatie gestaan. Overdag zou het personeel van de gemeente deze kunnen
gebruiken en daarbuiten de inwoners van Reimerswaal op afspraak.
De Buurtbus wil men proberen efficiënter in te zetten. Nu maken er wekelijks ongeveer 25
personen gebruik van. Er lopen gesprekken met de provincie Zeeland en dat ziet er positief uit.
Twee maal per maand vinden er welzijnsritten plaats met een bus van Ter Weel. Mensen kunnen
zich aanmelden voor een leuke middag. De bestemming gaat in overleg met de gebruikers.
Momenteel is de heer Louwerse vaak de chauffeur. De start is in Kruiningen, maar in overleg
kunnen mensen uit andere kernen worden opgehaald. Op verzoek van de heer Van Raaijen zal
hier meer aandacht aan worden gegeven in het Advertentieblad.
Tevens wordt er nagedacht over vervoershubs.
In 2024 gaat de provincie het openbaar vervoer opnieuw aanbesteden.
Mevrouw Brilleman heeft les mogen geven aan Social Work studenten bij de Hogeschool Zeeland
in Vlissingen. Deze studenten hebben een monopolyspel ontworpen over Krabbendijke. Het Gors
zal een aantal exemplaren maken. Ook het Calvijn College is bij dit project betrokken.
Jan de Vlieger en Naomi de Smit van de afdeling Samenleving hebben contact met
zorgverzekeraar CZ, om cliënten te helpen bij het oplossen van betalingsachterstanden bij
zorgpremies.
De heer Van Overloop vraagt of er zaken zijn die verbetering behoeven. De wethouder merkt op
dat bepaalde dingen altijd beter kunnen en de tijd staat niet stil. Mevrouw Brilleman geeft aan dat
ze zaken graag anders zouden organiseren, maar dat systemen hier vaak niet op zijn ingericht.
Je hebt te maken met bepaalde bureaucratie. Een project optuigen gaat met vallen en opstaan.
4. Toelichting Evelyn Lambert op brochure Senioren en Veiligheid
Iedereen is al een tijdje in het bezit van de brochure Senioren en Veiligheid. Mevrouw Lambert is
uitgenodigd om hier een toelichting op te geven. Zij stelt zich voor en deelt mee wat haar taken
zijn. De vraag van de Seniorenraad is hoe deze informatie verder gedeeld kan worden met de
achterban. Mevrouw Lambert informeert naar de kanalen die de Seniorenraad zelf heeft. Via
mond op mondreclame kan er al veel worden gedeeld. Het is belangrijk om het onderwerp
bespreekbaar te maken met elkaar. De heer Knuit zou de folder mee kunnen nemen naar de
ouderen die hij bezoekt voor het doen van hun belastingaangifte. Misschien kan de folder worden
uitgelicht in het Advertentieblad. Mevrouw Lambert zal kijken wat het budget is, maar het bestellen
van de folders en aan huis laten bezorgen bij de doelgroep is erg kostbaar en het zou zonde zijn
als deze uiteindelijk bij het oud-papier terecht komt. Zij zal bij de afdeling Communicatie
informeren wat de mogelijkheden zijn en ze koppelt dit terug richting de Seniorenraad.
Tevens krijgt zij veel informatie door van de politie. Als bepaalde babbeltrucs e.d. veel voorkomen
worden mensen gewaarschuwd via het Advertentieblad en de sociale media van de gemeente.
Ook krijgt inbraakpreventie in de donkere maanden extra aandacht. De politie houdt dan de
zogenaamde voetjesactie. Zij doen controlerondes en kijken wat aantrekkelijke inbreekplaatsen
zijn. Inwoners worden door wit geplaatste voetjes gewaarschuwd en ze krijgen tips tegen inbraak
en insluiping.
5. Verslag en de actielijst van de vergadering van 2 september 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Pagina 1: het onderwerp burgeradviseurs is ook
tijdens de Wmo-raad besproken. Zij vragen zich af of dit wel nodig is, er zijn nl. al diverse
initiatieven zoals ‘Handje extra’. Mevrouw Schrijver deelt mee dat de gemeente hiermee rekening
zal houden. Er staat een gesprek op de planning over dit onderwerp. De heer Van Overloop geeft
als boodschap mee aan de leden van de Seniorenraad om alvast na te denken of men straks wil
deelnemen als vrijwillig burgeradviseur.
De actielijst wordt doorgenomen. Mevrouw Schrijver zal nog nakijken waarom er niets meer te
vinden is over de dorpsraden op de website ‘In Reimerswaal’.
6. Ingekomen post en mededelingen
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
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7. Werkplan
De afspraak is gemaakt om iedere vergadering een onderdeel uit het werkplan te bespreken.
Voor deze vergadering was er geen specifiek onderdeel aangeleverd. Voor de volgende
vergadering zal het onderwerp ‘Mobiliteit’ worden geagendeerd.
8. Voorbespreking bezoek aan Ter Weel in november
Op 2 december a.s. zal er een bezoek worden gebracht aan Ter Weel in Krabbendijke. Het is de
bedoeling om te starten met een rondleiding/bezichtiging van het nieuwe gedeelte, daarna zal de
Seniorenraad worden bijgepraat door Coby Traas en aansluitend zullen we daar vergaderen.

9. Verkiezingen gemeenteraad
De heer Van Overloop vraagt of er verbeterpunten zijn waar we de politiek op kunnen wijzen. De
wethouder merkt op dat er punten verzameld kunnen worden die aandacht behoeven en dat men
deze doorgeeft aan de politieke partijen. Mogelijkheid twee is om de verkiezingsprogramma’s te
zijner tijd door te nemen en te reageren op de zaken met betrekking tot senioren. Besloten wordt
om de verkiezingsprogramma’s op te vragen in januari. Dit kan via de griffier van de gemeente
(griffie@reimerswaal.nl). Mevrouw Balkestein zal als secretaris deze taak op haar nemen.

10. Nieuws vanuit de gemeente
De wethouder deelt mee dat het bezoek aan Beveland Wonen zeer nuttig was. Het was een
positief gesprek. De leden van de Seniorenraad beamen dit.
Het gemeentelijk pand aan de Montessoristraat in Kruiningen (waar voorheen Kibeo gevestigd
was) is aangekocht door een tandartsenpraktijk. Een mogelijke samenwerking met de plaatselijke
huisarts zou dit tot een centraal medisch centrum kunnen vormen.
De heer Wolse stelt de wethouder een vraag over de voorkeursbehandeling voor een nieuwbouw
kavel in het plan Rozeboom in Krabbendijke. De wethouder licht dit toe en deelt mee dat de
gemeenteraad hiermee heeft ingestemd.

11. Nieuws vanuit de gemeenteraad
Er zijn geen bijzonderheden te melden.

12. Nieuws vanuit de Wmo-raad
Mevrouw Balkestein deelt mee dat het besprokene al aan de orde is geweest eerder deze
vergadering.

13. Rondvraag
Mevrouw Balkestein heeft vragen over zwerfvuil. Mevrouw Daniëlle Disco van de afdeling
Gemeentewerken zal uitgenodigd worden voor een vergadering in het nieuwe jaar om een
toelichting te geven. Tegen die tijd is er waarschijnlijk ook meer bekend over de manier van
inzamelen van huishoudelijk afval.
De heer Van Overloop heeft als mantelzorger een brief ontvangen over het uitzoeken van een
cadeau. Hij vraagt zich af hoeveel geregistreerde mantelzorgers de gemeente Reimerswaal
heeft. Mevrouw Schrijver deelt mee dat dit er rond de 400 zijn. Iedere gemeente voert op dit
onderdeel zijn eigen beleid. Reimerswaal kiest ervoor verspreid over het jaar diverse attenties te
verstrekken en (informatieve) workshops aan te bieden. Sommige gemeenten keren een jaarlijks
geldbedrag uit in plaats van activiteiten en attenties. De heer Van Overloop wil graag inzage in
de financiën wat betreft de kosten rondom vrijwilligers en mantelzorgers.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.05 uur. De volgende vergadering zal plaatsvinden op
donderdag 4 november 2021 om 13.30 uur in de raadzaal. Mevrouw Balkestein deelt mee dat zij
dan niet aanwezig kan zijn.
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Actielijst Seniorenraad behorende bij de vergadering van 7 oktober 2021
Actie
Datum
Stand van zaken
1
Rijzekerheidstest
09-2020
In oktober 2021 zal de heer
Van Overloop hier contact
over hebben met Bas van
Hese van de afdeling
Gemeentewerken
2
Navraag doen over 02-09-2021
Mevrouw Schrijver vraagt dit
website
‘In
na
Reimerswaal’ inzake de
dorpsraden
3
Brochures Senioren en 07-10-2021
Veiligheid;
Evelyn
Lambert zal navraag
doen bij
Communicatie wat de
mogelijkheden zijn voor
het onder de aandacht
brengen van de folder
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