
Notulen bijeenkomst Zeeuwse Adviesraden Wmo/Sociaal Domein 

Hampshire Hotel Churchill Terneuzen 

Zaterdag 26 januari 2019, aanvang 14 uur 

 

Aanwezig: Inge de Bree en Jeannette van Pelt (Vlissingen), Jacques van Tilburg (Sluis), Annemie van Roij, 
Mariette Buick, Wim Ducheine, Peter Beije (allen Terneuzen). 

Voorzitter: Annemie van Roij 

Notulist: Peter Beije 

 

De voorzitter heet allen welkom en vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 

Peter Beije licht toe dat ter elfder ure vertegenwoordigers van Hulst en Middelburg de bijeenkomst niet 
kunnen bijwonen. 

Alle Zeeuwse adviesraden zullen worden geïnformeerd over de uitkomst van de vergadering. 

De vergadering stelt dat de voorgestelde kosten van het Scalda-project website moeten worden 
gefixeerd. Geconcludeerd wordt dat de gemeenschappelijke website er kan komen als zeven van de 
dertien Zeeuwse gemeenten meedoen. Elke adviesraad draagt dan eenmalig 100 euro bij. Over de 
jaarlijkse hostingkosten (20 euro) wordt geen besluit genomen. Vanaf de Zeeuwse site (werktitel WMO 
Zeeland) kan een verbinding worden gemaakt naar de pagina’s op de gemeentelijke website die gaan 
over de adviesraad WMO / Sociaal Domein (vice versa). 

Peter Beije krijgt de opdracht de afspraken te communiceren met Tristan Koole van Scalda. Daarbij 
wordt ook de wens geuit dat bij een volgende bijeenkomst vanuit Scalda een presentatie wordt gegeven 
over het project, als er vooraf voldoende belangstelling is om mee te doen (zeven of meer gemeenten). 

De “voorkant” van de website is bedoeld om informatie te geven aan de Zeeuwse burgers over het 
sociaal domein (de woorden klanten en cliënten worden niet meer gebruikt). Er wordt opgemerkt dat er 
bij de contacten bestaan met wijk- en dorpsraden en dat signalen vanuit die organen kunnen helpen bij 
het signaleren van problemen die kunnen worden meegenomen in de advisering naar het college van B 
en W (en eventueel de gemeenteraad). In Vlissingen is een begin gemaakt met een inloopspreekuur 
gekoppeld aan de vergaderingen van de adviesraad. De website kan zeker ook bedoeld zijn om positieve 
ontwikkelingen in het sociaal domein te benadrukken. 

Overigens kent de gemeente Sluis een RMDO, waarin cultuur, zorg en demografische ontwikkeling 
worden behandeld. Dat is breder dan het sociaal domein dat in Vlissingen wordt  behandeld. In 
Terneuzen is er formeel geen sprake van een adviesraad sociaal domein, al bestaat er bij de leden 
duidelijk behoefte aan verbreding van het werkterrein, maar in voorliggende gevallen wordt wel 
gesp[roken over meer dan alleen de Wmo. 

Vlissingen, Sluis en Terneuzen zijn aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De (juridische) 
informatie die er beschikbaar is wordt nuttig bevonden, al zijn de jaarkosten (500 euro) pittig. De 



vergadering denkt dat er bij voldoende belangstelling vanuit Zeeland gedacht kan worden aan gerichte 
educatie in de provincie: (een) studiedag(en) op maat. De mogelijkheid wordt geopperd eind dit jaar de 
koepel een bijeenkomst te laten organiseren over bijvoorbeeld jeugd en passend onderwijs. 

Samenwerking tussen adviesraden, uitwisselen van gegevens, zo wordt geconcludeerd, moet leiden tot 
een betere kwaliteit van het werk. Benadrukt wordt dat Zeeland erbij is gebaat dat de continuïteit van 
instellingen als Emergis en Tragel van groot belang is voor de leefbaarheid in de provincie. Adviesraden 
moeten daar zeker ook oog voor hebben en niet nalaten de gemeentebesturen erop te wijzen. 

In Vlissingen gaat een project van start met vijftien onafhankelijke cliëntadviseurs. Terneuzen zal dat 
belangstellend volgen. De verdere vergrijzing van de samenleving en de latere pensionering zullen ertoe 
leiden dat er in de nabije toekomst minder vrijwilligers zullen zijn voor bijvoorbeeld mantelzorg. Met 
name in Sluis maakt men zich daar zorgen over. 

 

Aan het slot van de bijeenkomst worden de volgende conclusies getrokken: 

Een website moet toegevoegde waarde hebben 

Zeeuws breed – minimaal zeven gemeenten moeten meedoen 

Vast bedrag als plan wordt uitgevoerd 

Moet makkelijk te vinden zijn 

Pakkende titel (WMO ZEELAND) 

Direct clicken vanaf de Zeeuwse site naar gemeentelijke informatie sociaal domein (vice versa) 

Alle adviesraden worden geïnformeerd over de bijeenkomst 

Bij voldoende belangstelling volgt een tweede “Zeeuwse” bijeenkomst met als onderwerp: gezamenlijke 
site of niet. 

De uitkomst van die vergadering bepaalt of de opdracht wordt verstrekt aan Scalda tot het daadwerkelijk 
ontwerpen van de website. 

De volgende zaken onderstrepen het belang van een Zeeuwse samenwerking tussen adviesraden: 

Taskforce Zeeuwse jeugd 

Beschermd wonen (nu nog) Zeeuwse zaak 

Inkoop zorg gebeurt in gezamenlijkheid 

Rijksoverheid zal in de toekomst meer toeschuiven naar de gemeenten (bezuiniging) 

Samen heb je meer macht om zorginstellingen voor Zeeland en de inwoners te behouden (continuïteit) 

Van elkaar leren 

 



 

 

 


