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ALGEMEEN BESTUUR  

 

 
 
 

VERSLAG 
13 JULI 2022 

 
Aanwezig: Dhr. A.B. van der Reest (Goes), vicevoorzitter  
 Mw. M.C.J. van de Plasse (Borsele)  
 Dhr. drs. C.W.J.G. van Leeuwen (Tholen)  
 Dhr. S. van Belzen (Noord-Beveland) 
 Dhr. A.J. Meeuwsen (Reimerswaal)   
 Dhr. J.C.M. Zoun (SWVO directeur-secretaris) 
 Dhr. P.C. Verburg (SWVO) 
 Mw. L. van Ineveld (SWVO, notulen) 
 
Gast: Punt 4: mw. K. Jonker (SWVO) 
 Punt 5: mw. Ter Wisscha (Goes) en mw. Ruijten (SWVO) 
 
Afwezig: Mw. A. Evertz (Kapelle), mw. Schot, voorzitter(Schouwen-Duiveland) 
 
 

1. Opening / Agenda  
Wth. Van der Reest opent als vicevoorzitter om 09:00 uur de vergadering. De voorzitter is verhinderd.  
Een bijzonder welkom aan wth. Meeuwsen, nieuw bestuurslid vanuit Reinerswaal. Er volgt een voorstelrondje. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.  
 

2. Diversen 
a)  Formalisering nieuwe bestuurssamenstelling 
Wth. Van Belzen (Noord-Beveland) en wth. Meeuwsen (Reimerswaal) treden namens hun gemeente aan als 
nieuw lid van het Algemeen Bestuur. Wth. Schot blijft aan als voorzitter; wth. Van der Reest als vicevoorzitter. 
Het Dagelijks Bestuur blijft bestaan uit wethouders: Schot (voorzitter), Van der Reest (vicevoorzitter) en Van 
Leeuwen (lid/penningmeester). 
 
b) Actualiteiten overige gremia 
DB GGD: ook Reimerswaal gaat akkoord met wth. Van Leeuwen als DB-lid. 
Sg Jeugd & Alcohol wordt overgenomen door wth. Meeuwsen; dit wordt aangepast op de lijst.    
 
c) Indexering hulpmiddelen Medipoint  
Er wordt alvast een forse indexering aangekondigd. Daarna zal een advies hierover via de mail aan AB worden 
voorgelegd.  
 

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 22 juni 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
De passage over spreekrecht wordt niet opgenomen in het publicatie-verslag voor de website.  
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N.a.v. het verslag: 
Agendapunt 5 - bestuursopdracht samenwerking WIZ/SWVO:  
Wth. Van de Plasse verzoekt om het besluit rondom deze bestuursopdracht namens het AB formeel te 
communiceren naar de raden. Het AB concludeert niet de positie te hebben om dit te doen. AB besluit om de 
communicatie aan de raden - met een vrije invulling - te laten aan de individuele gemeenten zelf.  
 
Agendapunt 7c - Aanbesteding vervoer: 
In AB van oktober zal dhr. Verburg de uitgangspuntennotitie presenteren. Hij geeft op voorhand een 
winstwaarschuwing af dat t.g.v. de hoge brandstofprijzen het tarief fors hoger zal uitpakken. Het risico van een  
prijsfluctuatie is met een NEA-index afgehecht.  
 
Actiepunt: Aanbesteding maatwerk-voorzieningen 
Dit traject is inmiddels opgestart door een inkoopafvaardiging vanuit de werkgroep O&I.  
 

4. Algemeen maatschappelijk Werk  
Het onderzoek naar eventuele herijking van het contract met SMWO is afgerond. De conclusie en 
aanbevelingen liggen als advies voor. Mw. Jonker licht op verzoek het resultaat toe. Samengevat is de 
conclusie dat herijking niet wenselijk is en het advies het contract ongewijzigd te laten.  
Het voorliggend advies wordt met instemming van alle aanwezige leden vastgesteld; Kapelle heef via de mail 
haar instemming gegeven. Schouwen-Duiveland heeft nog geen reactie gegeven.  
 

5. Grip 
a) Stand van zaken  
Mw. Ter Wisscha en mw. Ruijten geven vanuit de werkgroep Data & Monitoring een uiteenzetting van de 
voortgang. Centraal staan hierbij het proces en de ‘verwonderlijsten’. 
Het AB signaleert dat er meer concrete afspraken nodig zijn om (hiermee) adequaat te sturen op (tijdig) 
resultaat.  Hierin ligt ook een rol bij MO en AB, maar met name de betreffende leidinggevenden.  Prioriteit 
hierbij is beschikking krijgen over betere en harde data bij de toegangen, betere beeldvorming van voorliggend 
veld en afschalen en voorkomen indicaties voor duurdere zorg. Niet vergeten dat een cultuuromslag tijd kost 
en ook oog hebben voor de positieve resultaten die al zijn bereikt.  
 
b) Plan van Aanpak Grip 
Het bestuur neemt met instemming kennis van het bijgesloten plan.  
 

6. Financiën 
a) Begroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022  
De zienswijzen van alle gemeenten zijn met positieve instemming ontvangen.   
Het bestuur stelt hierna genoemde begroting en wijziging definitief vast. 
 

6. Rondvraag / sluiting 
a) Subsidieaanvraag Rust na Onrust indicatievrije dagbesteding 
Dit advies is per mail aangeboden. Alle aanwezige leden geven mondeling aan akkoord te gaan om de 
gevraagde subsidie te verlenen. Kapelle heeft via de mail haar instemming gegeven.  
Schouwen-Duiveland heeft nog niet gereageerd.  
Dhr. Van Leeuwen kondigt een mogelijke subsidieaanvraag aan voor een opstartend initiatief op Tholen.  
 
ACTIE 1: Het AB stelt voor een keer een themabijeenkomst te organiseren met en over voorliggende 
inloopvoorzieningen en zorgaanbieders die inmiddels indicatievrije dagbesteding bieden. Doel hiervan is 
kennis uitwisselen.   
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Sluiting 
De vicevoorzitter sluit om 10:30 uur de vergadering.  De volgende vergadering is op 5 oktober 2022.  
 
 

Aldus vastgesteld en getekend te Goes op 5 oktober 2022. 

        
 
 
……………………………… ………………………………………. 
P. Schot MSc J.C.M. Zoun MBA 
Voorzitter Directeur-secretaris 
 
 
 


