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Verslag ‘Veldhoven aan Tafel’ 
Datum: vrijdag 25 februari 2022 
Tijd: 09.30 – 11.30 uur 

Locatie: Gemeentehuis, de raadszaal  

 

Aanwezigen (delegaties vanuit) 

• Wmo-Minima  

• Dorpsvereniging Oerle 

• GGzE De Boei  

• Individuele burgers  

• Seniorenraad  

• Woondroom  

• Vertegenwoordiging Jeugd- en pleegzorg  

• Stichting Jeugdbelangen Oerle  

• Wethouder/voorzitter Veldhoven aan Tafel  

• Gemeente Veldhoven (verslag)  

 
Afwezigen (delegaties vanuit) 

• Seniorenraad  

• PWA School  
• Immanuelkerk  

• Jovo Veldhoven  

• Combinatie Jeugdzorg  

• Sondervick College  
• SPGV  

• Vertegenwoordiger Werk en Inkomen & Jeugdzorg 

 

Agenda 

1.1 Opening 
 

De wethouder heeft de aanwezigen van harte welkom bij de vergadering van de 

brede participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’. Er zijn afmeldingen ontvangen van 

vertegenwoordigers van de Seniorenraad, PWA school en Woondroom. 

 

1.2 Verzonden stukken 

De wethouder geeft aan dat er verschillende stukken zijn verzonden. Iedereen 

heeft alle stukken ontvangen. 

 

Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad heeft vragen over het document 

omtrent bezwaarschriften in het sociaal domein. In het document staat dat het 

aantal bezwaarschriften is gedaald. De vertegenwoordiger vraagt zich af of dit 

komt door een ontmoedigingsbeleid. 

De wethouder geeft aan dat een klacht indienen vormvrij is. Een mail met 

omschrijving van een klacht wordt al in behandeling genomen. Klachten die door 

de bezwaarcommissie worden behandeld hebben wel onderbouwing nodig. Daar 

is ondersteuning voor. Er is dus zeker geen sprake van ontmoedigingsbeleid. 

De gemeente probeert, na ontvangst van een klacht, eerst met de klant in 

gesprek te gaan. Vaak wordt het daarmee opgelost, waardoor de klacht niet 

wordt doorgezet. 
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De route van de klachten wordt weergeven in het overzicht. Dit geldt voor zowel 

het aantal ingetrokken klachten, als het aantal gegronde en ongegronde 

klachten die door de bezwarencommissie worden behandeld. 

 

De consulent WMO- Minima geeft aan dat het zwaar is om de bezwaarprocedure 

in te gaan. De wethouder snapt dat het als belastend kan worden ervaren. Het is 

een formele procedure, maar daar komen ze pas in het uiterste terecht. 

Daarvóór is getracht om er samen uit te komen. 

 

Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad geeft verder aan dat er in het 

overzicht van bezwaarschriften veel afkortingen staan, zoals bob. Ze vraagt of er 

een pagina kan worden toegevoegd met een omschrijving van deze afkortingen. 

De wethouder geeft aan dat deze suggestie wordt overgenomen. 

 

1.3 Hoe gaat het met iedereen? 

De wethouder vraagt aan de aanwezigen hoe het gaat. De leden reageren dat 

het goed met hen gaat. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

1.4 Mededelingen 

 
1. Regiovisie beschermd wonen vastgesteld 

De wethouder geeft aan dat de regiovisie unaniem is vastgesteld door de 

Raad. Het gaat nu naar de uitvoering toe. 

De inbreng van de vertegenwoordiger Jeugd- en Pleegzorg is grotendeels 

overgenomen. Er kan met tevredenheid worden teruggeblikt. 

 
2. Preventieakkoord 

In de vorige VaT bijeenkomst werd door de Seniorenraad verzocht om 

contact met hen op te nemen. De wethouder geeft aan dat wegens de corona 

perikelen er nog geen contact is opgenomen met de Seniorenraad. De 

projectgroep komt binnenkort bij elkaar. De desbetreffende beleidsadviseur 

zal ervoor zorgen dat de projectgroep contact opneemt met de Seniorenraad. 

 

Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad vraagt of daar een tijd aan 

gehangen kan worden. De wethouder geeft aan dat dit besproken zal worden 

met de desbetreffende beleidsadviseur. Zodra de datum bekend is zal de 

Seniorenraad hiervan op de hoogte worden gesteld. 

 

3. Meedenkgroep energietransitie 

Op dit moment werken de collega’s van energietransitie hard aan een 

uitvoeringsagenda voor de komende jaren (2022-2025). Hierin wordt 

concreet opgenomen wat we de komende jaren willen doen om werk te 

maken van de energietransitie in Veldhoven. Naast technisch lopende 

projecten is ook de sociale waarde van projecten van groot belang. Zonder 

draagvlak komen we tenslotte nergens. Voor de uitvoeringsagenda wordt om 

deze reden een meedenkgroep opgesteld bestaande uit 

inwoners/vertegenwoordigers van inwoners. 
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Ook onder de VaT- leden is de oproep uitgezet. In eerste instantie gaat het 

om een eenmalige bijeenkomst van de meedenkgroep in het kader van de 

uitvoeringsagenda. 

 

In de volgende VaT zal de beleidsadviseur Energietransitie en duurzaamheid 

aansluiten. Dan is er meer te zeggen over wat de gemeente Veldhoven 

concreet gaat doen voor inwoners voor de energietransitie. Bovendien 

kunnen dan specifieke thema’s toegelicht worden (zoals energiearmoede) en 

input opgehaald worden onder de deelnemers. Voor nu kan gemeld worden 

dat de collega’s bezig zijn met een uitvoeringagenda en dat diverse 

stakeholders (waaronder de meedenkgroep) betrokken worden in de 

projectselectie. 

 

De wethouder geeft aan dat het belangrijk is dat iedereen mee kan doen, ook 

mensen met een kleine beurs. Daarom lijkt het de wethouder goed om de 

brede participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’ hierop aan te haken. 

 

4. Monitor Sociaal Domein januari 2022 

In de vorige VaT vergadering is verzocht om een omschrijving van de 

afkortingen uit de monitor Sociaal Domein. Deze suggestie is overgenomen. 

Er is een aparte pagina opgenomen met een omschrijving van de 

afkortingen. 

 

De vertegenwoordiger van Jeugd- en Pleegzorg merkt op dat er een daling is 

in het aantal indicaties bij jeugd. Ze vraagt zich af wat de oorzaak daarvan 

kan zijn. De wethouder vermoedt dat er sprake is van een vertekend beeld 

door corona en dat er een groei aan komt. De verwachting is dat er sprake is 

van uitgestelde zorg. 
 

De gemeente Veldhoven gaat met het Sondervick in gesprek omdat er 

zorgen zijn over een grote groep jongeren. 

Er zijn voor zowel de gemeente als voor het Sondervick extra middelen 

beschikbaar gesteld. Deze zullen vol ingezet worden om ondersteuning te 

bieden aan jongeren. 

 

5. Inclusie agenda en lokale nota gezondheidsbeleid uitgesteld 

Zowel de inclusie agenda als de lokale nota gezondheidsbeleid worden 

uitgesteld i.v.m. personele knelpunten en andere prioriteiten die voorrang 

behoeven. Dit zijn de werkzaamheden rondom de overbruggingslocatie 

statushouders. Inhuur zit nu voornamelijk op inrichting van de Buitenjan, 

zodat zowel dagbesteding op locatie als inburgering kan vorderen. De 

gemeente Veldhoven wil hier niet mee wachten tot de statushouders ergens 

geplaatst zijn, omdat dit misschien wel een jaar kan duren. 

 

De inclusie- en lokale agenda worden uitgesteld tot het vierde kwartaal 2022. 

Uiteraard wordt alle verzamelde input (mede dankzij de mensen uit het VaT) 

gebundeld. En wordt het VaT meegenomen wanneer de werkzaamheden 

hervat worden. 

Dit betekent ook dat de planning van het VaT waarin de inclusie agenda en 

de nota gezondheid in mee zijn genomen ook moet worden aangepast naar 

vierde kwartaal. 
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6. Fijnmazig vaccineren in Veldhoven 

Vanaf 18 februari heeft de GGD pop up locaties georganiseerd in de 

gemeenten waar de vaccinatiegraad achterblijft. In de gemeente Veldhoven 

is dat in Sentrum 70. Op de vrijdagen 18 februari, 25 februari, 4 maart en 11 

maart kan iedereen daar zonder afspraak (tussen 09.00 en 18.00) terecht 

voor vragen, zorgen of twijfels over de coronavaccinatie. Wie dat wil, kan 

zich hier ook laten vaccineren. Degenen die 18 jaar of ouder zijn kunnen er 

ook een boosterprik krijgen. 

De pop-up locaties zijn níet bedoeld voor de vaccinatie van kinderen van 5 

t/m 11 jaar. Zij blijven op afspraak welkom op de vaccinatielocaties in 

Helmond en Eindhoven. 

 

De consulent WMO- Minima vraagt of de gemeente Veldhoven ook iets zal 

doen rondom de tweede boostercampagne. Tijdens de voorgaande 

boostercampagne heerste er volgens haar onduidelijkheid onder inwoners. 

Dit kwam doordat niet alle huisartsen hieraan deelnamen. 

 

De wethouder geeft aan dat het een goede acties was van de huisartsen in 

Veldhoven. In een paar dagen hebben zij bedacht om de praktijk even te 

sluiten en in te zetten op de boosterprik. De huisartsen die niet mee deden, 

kon niet deelnemen vanwege capaciteitsgebrek. Deze huisartsen hebben wel 

meegedaan aan de extra prikavonden in Eindhoven. 
 

De vertegenwoordiger van Jeugd- en Pleegzorg vraagt of het mogelijk is om 

een dag te organiseren waarbij iedereen kan binnenlopen. De wethouder 

geeft aan dat dit helaas niet mogelijk is vanwege de grote administratieve 

belasting die eraan vast zit. 

 
7. Huis naar werk 

Er zijn veel verschillende instanties die zich met vragen rondom werk 

bezighouden. Om te zorgen voor stroomlijning is het project Huis naar Werk 

gestart. Het project is gericht op het verbeteren van aansluiting met 

werkgevers. Het bestaat uit een digitaal en fysiek loket. Het fysieke loket is 

gevestigd in Eindhoven. Huis naar Werk is er voor iedereen die op zich is 

naar werk. Zodra er meer bekend is over het project zal dit worden gemeld 

in het VaT. 

 

1.5 Terugkoppelingen vanuit werkgroepen 

1. Werkgroep ‘Werkwijze VaT’ 

a. Stand van zaken VaT nieuwe stijl 

a. Versterking Belangenwerkgroepen 
 

Namens de coördinatoren van de belangenwerkgroepen wordt de voortgang van de 

nieuwe werkwijze besproken. 

In de nieuwe werkwijze zijn er vier belangengroepen gevormd die ieder door een 

eigen coördinator wordt getrokken. 

De coördinatoren hebben onderling contact. Vier weken voor elke VaT bijeenkomst 

zullen zij een wrap up hebben waarin wordt besproken welke zaken er binnen hun 

belangenwerkgroep spelen en wat geagendeerd moet worden in het VaT. De 

coördinatoren geven aan dat de dynamiek in de groepen positief is. 
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Er zijn echter ook zorgpunten. Een daarvan is het aantal deelnemers aan het VaT. 

Iedere groep bestaat uit 1 lid. De mogelijkheden en capaciteit is daardoor beperkt. Er 

moeten werkgroepen gevormd worden, zodat er goed onderbouwde en breed 

gedragen punten op tafel komen. 

 

Een ander zorgpunt betreft de geringe bekendheid van het VaT. De coördinatoren 

hebben gezamenlijk een tekst opgesteld. Het idee is om dit te publiceren in (diverse) 

media om het VaT meer bekendheid te geven. 

 

De vertegenwoordiger van Dorpsvereniging Oerle ondersteunt het idee. Hij stelt voor 

om niet eenmalig een artikel te publiceren, maar periodiek te vermelden waar het VaT 

zich mee bezig houdt. Ook stelt hij voor om te vermelden welke burgers en 

organisaties deelnemen, om inwoners een beter beeld te geven van de samenstelling 

van het VaT. 

Ook geeft hij aan dat de VaT leden hier namens een achterban zitten. De achterban 

moet weten waar het VaT zich mee bezig houdt, omdat de leden hier niet als 

individuen deelnemen. Zijn voorstel is om naast het voorgestelde medium 

(Veldhovens Weekblad) ook andere media te betrekken. 

 

De wethouder geeft aan dat de vooraankondiging van het VaT altijd wordt 

gepubliceerd op de gemeentepagina. De wethouder geeft aan dat er ook een 

redactioneel stuk ingestuurd kan worden. 

 

De vertegenwoordiger van de coördinatoren geeft aan dat het ook de bedoeling is om 

een redactioneel stuk in te sturen en dit periodiek te herhalen. Ze willen echter eerst 

peilen of hier draagvlak voor is onder alle VaT- leden. 

 

Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad geeft aan dat zij het stuk eerst met de 

Seniorenraad wilt bespreken. Ze vindt het politiek geladen. Daarnaast wil zij in het 

artikel organisaties oproepen om deel te nemen aan het VaT. Ze mist onder andere 

deelnemers vanuit het wijkgebeuren. 

 

De vertegenwoordiger van de coördinatoren geeft aan dat de politieke lading 

voortkomt uit de melding over negatieve uitlatingen over het VaT. Er zijn echter geen 

namen of partijen genoemd. De vertegenwoordiger nodigt alle VaT- leden uit het stuk 

aan te passen, zodat het een gezamenlijk artikel wordt. 

 

De vertegenwoordiger van Stichting Jeugdbelangen Oerle geeft aan dat niet iedereen 

hoeft aan te sluiten bij de VaT- vergaderingen. Er zijn belangenwerkgroepen waar 

personen en organisaties bij aangesloten zijn. De vertegenwoordigers van de 

belangenwerkgroepen nemen deel aan de VaT- bijeenkomsten. Ze stelt dat er meer 

organisaties bij het VaT zijn aangesloten, dan degenen die aan de vergadering 

deelnemen. 

 

De consulent WMO- Minima geeft aan dat er te weinig deelnemers van het domein 

participatie zijn. De belangenwerkgroep Minima behoeft meer ondersteuning en 

moet uit meer leden bestaan. 

 

De wethouder wil de uitspraak over negatieve uitlatingen over het VaT door politieke 

partijen nuanceren. Er is 1 politieke partij die uitlatingen heeft gedaan. Niet alle 

politieke partijen denken er zo over. Die nuance is belangrijk. Ook geeft de wethouder 

aan dat het artikel geen politiek bericht moet worden. 
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In reactie op de behoefte aan meer deelnemers aan het VaT vraagt de wethouder wat 

de VaT leden van elkaar verwachten? ‘’Gaan we actief mensen werven of in een artikel 

plaatsen waar we doen en oproepen op mensen aan te laten sluiten?’’. 

 

Meerdere VaT- leden geven aan dat het artikel in gemakkelijkere taal moet en dat 

termen geconcretiseerd moeten worden. De tekst moet begrijpelijk zijn voor lezers. 

Ook wordt aangegeven dat het artikel moet aangeven wat er in het VaT wordt 

behandeld en waar de VaT leden voor benaderd kunnen worden. Het moet geen 

artikel worden waarbij het VaT zich laat wegen en in de verdediging schiet. 

 

Er wordt afgesproken dat alle VaT- leden input en suggesties aanleveren, zodat het 

een gezamenlijk artikel van het VaT wordt. Het aangepaste artikel zal in de volgende 

VaT bijeenkomst worden besproken waarna het gepubliceerd kan worden. De VaT- 

leden ontvangen per mail het mailadres van het VaT- lid dat de input zal verzamelen. 

 

b. Belangenwerkgroep Minima 

a. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Je leest 

er dagelijks over. Hoe kunnen we daar op gemeentelijk 

niveau iets aan doen? De gemeente ontziet minima en 

heeft regelingen om minima tegemoet te komen. Kan er 

nog meer gedaan worden? 

 

De coördinator van belangenwerkgroep Minima geeft aan dat er reeds acties zijn 

genomen, maar dat dit moet worden aangevuld. Hiertoe heeft de belangenwerkgroep 

Minima een zestal punten aangeleverd. 
1) Beeldvorming rond minima corrigeren 

2) Uitbreiding en laagdrempeliger maken van bestaande regelingen 

3) Informatie over regelingen beter toegankelijk maken 

4) Betere stimulatie en facilitering om mensen vanuit de bijstand of WW op te 

leiden voor een beschikbare geschikte baan 
5) Schuldpreventie stimuleren 

6) Financiën om bovenstaande te bekostigen genereren. 

 

De belangenwerkgroep Minima wil graag in gesprek met de beleidsadviseur(s) om bij 

te dragen aan de beleidsnota minima. De belangenwerkgroep vraagt ook andere VaT 

leden suggesties aan te leveren die meegenomen kunnen worden in de beleidsnota 

minima. 

 

De belangenwerkgroep minima heeft bij de gemeente aangekaart dat de 

minimaregelingen niet goed zichtbaar waren op de gemeentelijke website. Dit is na 

één dag verholpen. De belangenwerkgroep Minima en consulent WMO- Minima 

complimenteren de gemeente hiervoor. 

 

De tijdelijke vervanger van de beleidsadviseur sociaal domein geeft aan dat er in 

maart energietoeslagen verstrekt worden door de gemeente. Dit kan niet eerder, 

omdat de landelijke overheid daar richtlijnen voor heeft. Deze worden eind februari 

bekend gemaakt. 

Alle minima die in beeld zijn bij de gemeente, en een energiecontract hebben, 

ontvangen een energietoeslag. Minima die nog niet in beeld zijn van de gemeente 

kunnen zelf een aanvraag indienen. 

Daarnaast zal de gemeente gratis mondkapjes en zelftesten verstrekken aan minima 

via Veldwijzer en Ergon. 
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Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad geeft aan dat minima die nog niet in 

beeld zijn, maar wel een aanvraag doen ook gewezen moeten worden op andere 

regelingen waar ze gebruik van kunnen maken. Ze stelt voor om alle regelingen in de 

brief te vermelden.  
 

c. Belangenwerkgroep Senioren 

a. Wie neemt het coördinatorschap over? 

 

Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad geeft aan dat er een 

Seniorenraadsvergadering staat gepland. Daarin zal besproken worden wie het 

coördinatorschap over zal nemen. Dit zal iemand uit de Seniorenraad worden. 

 

d. Belangenwerkgroep Jeugd 

a. Nieuw lid vanuit      Stichting Jeugdbelangen Oerle 
b. Actiepunten: 

i. Meer oog voor de sociaal emotionele problemen bij 

kinderen, jeugd en jongeren binnen de gemeente. 

Onder andere het sociaal emotioneel welzijn van 

kinderen na Corona. 

ii. Vragen hierover uitgezet bij beleidsadviseur Jeugd 

gemeente Veldhoven 

 

De coördinator van belangenwerkgroep Jeugd geeft aan dat er mensen zijn geworven 

voor de belangenwerkgroep. VaT- lid    vanuit Stichting Jeugdbelangen Oerle zal tevens  

aansluiten bij de belangenwerkgroep Jeugd. 

 

De belangenwerkgroep heeft een aantal vragen uitgezet richting de gemeente. De 

antwoorden hebben zij reeds ontvangen. Ze zijn echter niet content met de wijze 

waarop de communicatie is gelopen. De belangenwerkgroep verwacht een pro- actieve 

samenwerking met de gemeente en wil als belangenwerkgroep de bruggenbouwer zijn 

tussen inwoners en gemeente. 

 

De wethouder is verrast door het signaal van de werkgroep en geeft aan dit aan te 

kaarten, zodat de communicatie in het vervolg beter zal verlopen. De wethouder deelt 

de zorgen over de ingebrachte punten en stelt voor om dit punt te agenderen voor het 

volgende VaT, om er verder op in te gaan. 

 

e. Belangenwerkgroep Zorg 

a. Prikkelarm uur op de kermis 

 

De belangenwerkgroep Zorg heeft een voorstel ingestuurd om een prikkelarm uur te 

organiseren op de Veldhovense kermissen. 

De wethouder geeft aan dat nog niet bekend is wie dit jaar de kermis gaat 

organiseren. Zodra dat bekend is kan bekeken worden hoe dit geregeld kan worden in 

Veldhoven, wat daarvoor nodig is en wie daarvoor aan de lat staat. De wethouder 

geeft aan dat toegankelijkheid een goed thema is en een punt dat aan de voorkant 

meegenomen moet worden. 
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Een aantal dagen na de VaT- bijeenkomst is bekend geworden dat Gebroeders Regter 

de kermis zal organiseren. Er is afgesproken dat er bij elke kermis een prikkelarm 

uurtje wordt georganiseerd. 
Dit houdt in dat Gebroeders Regter zorgt dat de exploitanten: 

- Lichten zoveel mogelijk doven 
- Geluid zachter zetten 

- Draaisnelheden aanpassen waar mogelijk 

 
Het vindt op de volgende momenten plaats: 

Kermis D’ekker/Meerveldhoven: Zondag 12 juni van 13.00 tot 14.00 uur. 
Kermis Veldhoven Dorp: Zaterdag 9 juli van 14.00 tot 15.00 uur. 

Kermis Zeelst: Zaterdag 6 augustus van 14.00 tot 15.00 uur. 

Kermis Oerle: Zaterdag 17 september van 14.00 tot 15.00 uur. 

 

b. Verzekering hulpmiddelen via de WMO 

 

De belangenwerkgroep Zorg heeft vragen ingestuurd over verzekering voor 

hulpmiddelen via de WMO. Aanleiding is een aflevering van Kassa waarin werd 

aangegeven dat er veel onduidelijkheid is in de vergoedingen van de WMO bij 

hulpmiddelen in heel het land. Mensen weten niet wat er wel en niet verzekerd wordt 

en staan soms voor hoge kosten die ze niet hadden voorzien. De belangenwerkgroep 

heeft de volgende vragen gesteld; 
• Hoe zijn de verzekeringen hier in Veldhoven geregeld? 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat degene die een hulpmiddel hebben, het 

duidelijk uitgelegd krijgt hoe de verzekering in elkaar zit. Dit geldt voor 

scootmobielen, rolstoelen (elektrisch of niet), traplift (niet genoemd in het 

filmpje, maar toch). Eventueel met een affiche met makkelijke plaatjes en 

tekst om het uit te leggen? 

• Hierin duidelijk uitleg geven wat vergoed wordt en wat niet bij een ongeluk, 

oneigenlijk gebruik etc. 
• Is er een manier dat cliënten toch zelf kunnen kiezen voor een casco 

verzekering via de gemeente zodat zij niet met onaangename kosten zitten bij 
een ongeluk? 

 
Onderstaand het antwoord op de vragen. 

Medipoint, alsook de andere leveranciers in de Wmo, hebben de hulpmiddelen 

voldoende verzekerd en nemen het risico van schade van de Wmo 

hulpmiddelen op zich. Alleen als er sprake is van oneigenlijk gebruik, of 

opzettelijke schade houden zij de mogelijkheid open om de schade te verhalen 

op de gebruiker. 

 

De missie van de Firevaned leden, de branchevereniging van 

hulpmiddelenleveranciers, is om mensen met een beperking door middel van 

hulpmiddelen, maximale zelfstandigheid te bieden. Mobiliteitshulpmiddelen 

worden in veel gevallen aan de gebruiker in bruikleen verstrekt door een 

gemeente. Wanneer een gebruiker onbedoeld schade veroorzaakt bij derden 

met een elektrische aangedreven hulpmiddel, wordt dit gedekt door de WAM 

(Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) en bij handbewogen 

hulpmiddelen door de WA verzekering van de gebruiker. De kosten van 

normaal gebruik komen niet voor rekening van de gebruiker. Daaronder vallen 

zaken als slijtage, preventief en periodiek onderhoud en schades aan het 

hulpmiddel als er een keer iets misgaat. Alleen als er duidelijk sprake is van 

(meerdere) schades door opzet of nalatigheid kan, in nauw overleg tussen de 

gemeente en leverancier, besloten worden de kosten te verhalen op de 

veroorzaker. In de bruikleenovereenkomst met de gebruiker is dit als zodanig 

vastgelegd.
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De leverancier hulpmiddelen zal alle "normale" schade, reparaties, onderhoud 

uitvoeren zonder kosten voor de gebruiker. Indien het vermoeden bestaat van 

oneigenlijk gebruik en/of opzet gaan we eerst met de gebruiker in gesprek en 

bespreken hoe we herhalingen kunnen voorkomen. Mocht dit herhaaldelijk 

blijven voorkomen gaan we in overleg met de gemeente voor een oplossing. 

Het kan namelijk ook zijn dat bij herhaaldelijke schade er iets anders aan de 

hand is en dat een ander hulpmiddel een betere oplossing is. 

 

Het doorberekenen van de kosten van een schade aan een klant is niet 

afhankelijk van de hoogte van de kosten maar of een klant moedwillig het 

hulpmiddel herhaaldelijk verkeerd gebruikt. De voorbeelden die genoemd zijn 

zullen wij, indien dit per ongeluk gebeurd, niet in rekening brengen. Wel zullen 

we met de klant kijken of we iets moeten aanpassen aan het hulpmiddel om 

deze situaties te voorkomen. 

 

Ook bij een all-in verzekering is het overigens gebruikelijk dat schade door 

oneigenlijk gebruik of opzet vaak niet vergoed wordt zoals ook bij particuliere 

verzekeringen geldt. 

 

1.6 Ingebrachte agendapunten/vragen vanuit leden 

1. De vertegenwoordiger van Werk en Inkomen en Jeugdzorg heeft vragen 

gesteld over het doorleven tijdens coronatijd voor mensen die buiten beeld zijn 

bij de instanties en de instanties daarom vaak niet kennen of niet durven 

benaderen. De vertegenwoordiger vraagt zich af wat de VaT- leden met elkaar 

kunnen doen om dit in kaart te brengen en waar nodig te sturen? 

 

De wethouder geeft aan dat de gemeente kaarten heeft verstuurd waarmee de 

inwoners geattendeerd zijn om op elkaar te letten en dat ze bij de gemeente 

terecht kunnen voor hulp en steun. Binnenkort zal iets vergelijkbaars 

plaatsvinden, gericht op jongeren. Ouders van kinderen krijgen een 

soortgelijke kaart thuis. De gemeente gaat ouders actief hulp aan bieden. De 

wethouder geeft aan dat het moeilijk is om deze mensen te vinden en bereiken 

en vraagt of de VaT- leden nog suggesties hebben. 

 

De vertegenwoordiger van BWG Jeugd vraagt hoe de respons was op de 

kaartenactie. De wethouder antwoordt dat het wisselend was. Meer mensen 

hebben zich aangeboden om een dienst te leveren, dan een vraag gesteld. 

De vertegenwoordiger van Dorpsvereniging Oerle geeft aan dat dit ook het 

geval is in Oerle. 

 

Ook wordt gevraagd om aandacht voor basisscholen. Er is een landelijke trend 

van ‘’toetsen’’. Hierdoor hebben kinderen soms wel zes toetsen in de week. De 

behoefte van kinderen ligt nu echter op het sociaal emotionele, met elkaar 

spelen. 

De wethouder geeft aan dat dit punt wordt meegenomen. Elke school heeft 

momenteel een eigen CJG- medewerker toegewezen gekregen zodat het 

contact beter is. 
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1.7 ZlimSamen 
 

De projectleider van ZlimSamen geeft een presentatie over het project 

ZlimSamen. Met ZlimSamen wordt de samenredzaamheid met buren, familie en 

mantelzorgers gestimuleerd en geactiveerd. Met de inzet van slimme sensoren 

en sociale alarmering in combinatie met een lokale meldkamer en opvolging, 

zorgen we voor samenredzaamheid bij een calamiteit en/of noodsituatie, parallel 

aan de inzet van de professionele hulpdiensten. Hierdoor kunnen ouderen en 

minder zelfredzame mensen veiliger en verbonden met hun omgeving thuis 

blijven wonen. 

 

Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad vraagt of er ook een 

informatiebijeenkomst voor senioren wordt georganiseerd. De projectleider geeft 

aan dat dit wel onderdeel is van het plan. De afgelopen twee jaar zijn de 

informatiebijeenkomsten opgeschorst vanwege de corona perikelen. De 

informatiebijeenkomsten zijn weer opgepakt, maar worden niet goed bezocht. 
Dit komt wellicht doordat ouderen nog voorzichtig zijn. 

Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de informatie over te dragen. 

 

De consulent WMO- Minima geeft aan dat de focus in de presentatie ligt op 65 

plussers, maar dat er ook jongeren die minder zelfredzaam zijn hier gebruik van 

kunnen maken. De projectleider geeft aan dat indien jongeren zich hiervoor 

aanmelden, zij hier ook gebruik van kunnen maken. 

 

Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad vraagt of er samenwerking is 

gezocht met organisaties die beveiliging in huis verzorgen. De projectleider geeft 

aan dat dit het geval is. Er worden nu gesprekken gevoerd met diverse partijen 

om zaken integraal aan te kunnen bieden, ook omwille van kostenbesparing voor 

de gebruikers. 

 

1.8 Concept verslag ‘Veldhoven aan tafel’ 

Het verslag is vastgesteld. De vertegenwoordiger van GGZe de Boei verzoekt of 

het verslag dit maal op kortere termijn na de VaT- bijeenkomst verstuurd kan 

worden. De wethouder geeft aan dat deze suggesties wordt aangenomen. 

 

Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad verzoekt om een kortere 

verslaglegging. Dit wordt niet door alle VaT- leden ondersteunt, omdat de 

context dan verloren gaat. De wethouder geeft aan dat bekeken zal worden of 

het verslag aangevuld kan worden met een actielijst om toch tegemoet te 

komen aan het verzoek van de Seniorenraad. 

 

1.9 Rondvraag & Sluiting 

 
Er wordt stilgestaan bij het afscheid van een vertegenwoordiger van de 

Seniorenraad als lid van het VaT. 

 
Het volgend overleg van Veldhoven aan Tafel vind plaats op 20 mei 2022 van 

09.30 uur tot 11.30 uur, locatie: gemeentehuis Veldhoven. 


