Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 10 januari 2018
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Mirjam Groenendijk, Hendrik Jan Nederhorst, Tineke Budding,Thijs Janssen,
Khalid el Khoulati, Arie van der Staaij, Tinie Bierman
Els Mulder en Ria Kok (beiden met kennisgeving)
Marianne Punt

1. Opening:
Mirjam opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Zij stelt voor de gisteren ingekomen brief van wethouder Simone Veldboer onder
mededelingen te behandelen en de Notitie Subsidiebeleid onder gevraagd advies.
Mirjam geeft iedereen de gelegenheid te melden wat hem/haar de laatste tijd heeft
getroffen en steekt als eerste van wal:
Mirjam: De Wajongers worden gekort op hun uitkering en komen zo qua inkomen vaak
onder het minimum terecht.
Arie: De gemeente is bezig met een netwerk in het kader van samenhangende aanpak.
Ook vanuit de armoedeconferentie is er een bepaald netwerk op gang gekomen. Er
dreigen nu dus 2 netwerken te komen. De voorkeur van Arie gaat uit naar een netwerk
vanuit onszelf.
Tineke: Hoorde onlangs van een man die al voor het 2e jaar werd gebeld over een traplift
voor zijn vrouw, terwijl zijn vrouw twee jaar geleden is overleden. Voorbeeld van slechte
communicatie.
Thijs: Noemt het zwemproject dat het dankzij een externe partij (Zideris) gered heeft.
Marianne: Heeft gelezen dat er te weinig psychiaters zijn en dat er zoveel verwarde
mensen niet geholpen worden.
Arie: De gemeente Veenendaal heeft een rigoureus sanctiebeleid. Tjark heeft voor een
cliënt een bezwaarschrift geschreven: een voorbeeld van onafhankelijke cliëntondersteuning. De commissie heeft dit bezwaarschrift gehonoreerd!
Verder heeft Arie een vergoeding toegekend voor een tweedehands koelkast aan iemand
die een beroep deed op het Noodfonds. De bijzondere bijstand bood geen oplossing en
de rente bij kredietbanken is hoog. Arie heeft Jolanda de Heer hier in december over
gemaild.
2. Notulen van 13 december 2017:
De zin over de samenstelling van de klankbordgroep Jeugd (Achterberg/Elst/Rhenen)
wordt geschrapt, aangezien de groep nog opgestart moet worden.
Naar aanleiding van de notulen:
Mirjam bespreekt de voortgang van het onderwerp onafhankelijke
cliëntondersteuning met Gerda van der Linden.
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3. Mededelingen:
Thijs deelt mee dat hij op de volgende vergadering niet aanwezig is vanwege vakantie.
Tinie is zowel in februari als in maart verhinderd.
Arie is gestopt met het WMO-Forum Veenendaal. Hij heeft gevraagd of de Adviesraad via
Marianne de stukken kan krijgen. Het Forum bespreekt dit nog.
De stukken van de cliëntenraad zullen naar Marianne worden gestuurd, die e.e.a. ter
kennisname aan Arie en Tineke zal doorsturen.
De Adviesraad heeft gisteren een brief ontvangen van Simone Veldboer, waarin zij
reageert op het besprokene in de vergadering van november.
De leden waarderen de positieve insteek van deze brief. Er blijven vragen bestaan over
bijvoorbeeld het toetsingskader, maar wellicht kan het onderwerp in een later stadium
weer aan de orde komen. Mirjam zal de brief beantwoorden en vóór verzending nog
toetsen bij de leden van de adviesraad.
4. Bespreking voortgangsverslag voorzitter:
Tineke was niet op de hoogte van de vrijwilligersbijeenkomst in december. Er is wel
melding van gemaakt in de krant en sommige organisaties zijn apart uitgenodigd. Het is
moeilijk om alle vrijwilligers te bereiken.
Mirjam werkt graag met een jaaragenda.
Ze stelt voor in de jaarplanning de portefeuilles ‘in het zonnetje te zetten’. Iedereen krijgt
de kans te vertellen wat hij/zij kwijt wil over zijn gebied. Duur: ± 0,30 uur.
‘Neem ons mee in de manier waarop je met je portefeuille bezig bent’.
Februari: jongerenwerkers Bas Manders en Vincent Steur zullen een presentatie geven.
(Els en Tineke bereiden eventueel vragen voor?)
7 Maart: Klankbordgroep chronisch zieken en gehandicapten: Thijs.
April: Mirjam vraagt Henk Beltman een workshop te houden over ‘Hoe houden we
zicht op wat er leeft in de Rhenense samenleving’.
Mei: Passend Onderwijs: Tineke.
Juni: Mantelzorg/vrijwilligers/ouderen:Tinie.
September: Sociale wetgeving: Arie.
Oktober: Ontwikkelingen die raken aan het medische: HJ.
November: Mensen met een geestelijke beperking/GGZ: Ria.
December: Jeugd: Els.
Mirjam meldt dat we ieder kwartaal informatie van de gemeente zullen ontvangen, die
besproken zal worden onder agendapunt schriftelijke informatie en rapportage.
Deskundigheidsbevordering:
In principe is ieder verantwoordelijk voor de eigen bijscholing. Wie wil mag ieder jaar een
keer op bijscholing. Het onderwerp eigen deskundigheidsbevordering zal 2x per jaar op
de agenda komen.
Evaluatie functioneren:
In het najaar zullen Mirjam en HJ een praatje houden met alle leden. In december volgt
een terugkoppeling.
5. Gesprek met Jan Verweij, adviseur Sociaal Domein, over de subisidieregels Jeugd en
Maatschappelijke ondersteuning 2019
Mirjam heet Jan Verweij hartelijk welkom.
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Jan Verweij licht toe: in juni heeft de Raad het subsidiebeleid opengebroken en een motie
aangenomen om op meer subsidieaanvragen positief te kunnen beslissen.
Deze wens van de Raad is afgezet tegen het inmiddels bestaande beleid. Er zijn ook
andere moties aangenomen die een relatie hebben met deze motie, bijv. de motie inzake
het accommodatiebeleid. Het beroep op maatwerk neemt toe. Het voorliggende concept
is een bescheiden insteek.
De volgende vragen komen aan de orde:
In hoeverre volgen wij het model van de VNG?
Jan Verweij: Dat volgen wij niet. Er is een Algemene Subsidieverordening (ASV) van
2012. Dat juridisch kader blijft in stand.
Er is al een initiatievenfonds. Waarom twee verordeningen?
Jan Verweij: Onder de reikwijdte van de ASV vallen 8 beleidsterreinen, die zijn benoemd
door de Raad. Per beleidsterrein wordt een subsidie bepaald. Toekenning daarvan
gebeurt door het College. Het College heeft subsidieregelingen vastgesteld voor Jeugd,
Maatschappelijke Ondersteuning en Economie. Het gaat dus om een ander
afwegingskader.
Het initiatievenfonds bestaat sinds 2 jaar. Het is een voorliggende voorziening. Deze
voorziening staat niet open voor verenigingen. Niet-verenigingen kunnen een 1-malige
aanvraag doen.
De subsidieregels gelden voor zowel verenigingen als niet-verenigingen.
Aanvragen voor subsidie moeten worden gedaan voorafgaand aan het jaar waarop ze
betrekking hebben. Aanvragen voor 2019 moeten vóór 1 juli 2018 worden ingediend.
De subsidieregels worden vóór die tijd vastgesteld. De regeling voor 2018 wordt
binnenkort (maart) gepubliceerd. (Thijs kan dus nog een aanvraag doen voor de subsidie
zwemmen).
Per verdeelsleutel is een bedrag beschikbaar. Dit bedrag mag over 3 jaar worden
verspreid. Recent gestarte activiteiten met financiering uit andere bron kunnen ook nog
voor subsidie in aanmerking komen.
Doelgroep is de Rhenense gemeenschap.
Als een eenmalige subsidie wordt verstrekt voor een periode van 3 jaar, kan deze in
principe na die tijd een basisvoorziening worden (vgl. bibliotheek).
Arie noemt het Noodfonds en Schuldhulpmaatje. Jan Verweij geeft aan dat dit activiteiten
zijn waarvan goed te verdedigen valt dat ze basisvoorzieningen worden.
Mirjam dankt Jan Verweij voor zijn toelichting.
De volgende opmerkingen worden nog gemaakt:
De bedragen zijn laag.
Bij de jeugd ligt de nadruk op stimulering van vrijwilligerswerk en maatschappelijke
betrokkenheid, terwijl er veel ‘niet nuttige’ maar wel verrijkende activiteiten denkbaar zijn
op het gebied van muziek, creatieve bezigheden enz.
Afgesproken wordt dat Mirjam een concept advies maakt en dat naar de leden
stuurt. Mirjam zou graag zien dat ook anderen in de toekomst bereid zijn een concept
advies voor te bereiden.
6. Initiatief van de Raad: geen ongevraagde adviezen.
7. Portefeuille centraal: niet aan de orde.
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8. Jaarcyclus:
Jaarverslag 2017:
De volgende wijzigingen worden aangebracht:
Aan de portefeuille van Tinie wordt voorlopig toegevoegd: ouderen.
Aan de portefeuille van Tineke wordt toegevoegd: Werk en Inkomen.
Achter de klankbordgroep mensen met een verstandelijke beperking wordt vermeld:
opgeheven.
De brief van 26 mei 2017 aan de politieke partijen (informeel) zal worden vermeld.
Aan overige activiteiten wordt toegevoegd: bijwonen opening Taalhuis.
Jaarplan:
Mirjam deelt mee dat de begroting nog ingevuld moet worden. Ze bespreekt dit
maandag met Gerda.
Arie vraagt hoe het zit met de nota gezondheidszorg. Mirjam vraagt dit na.
Mirjam licht toe dat onder reflecteren op en adviseren over de gemeentelijke agenda
zaken vermeld staan die aan de orde zijn in de gemeente. Het is niet duidelijk of daarover
een adviesaanvraag komt.
Contacten:
Afgesproken wordt het contacten evalueren ook te agenderen.
De jaarlijkse lunch met wethouders en ambtenaren wordt opgenomen in de jaarcyclus.
Maatwerk mantelzorgvoorzieningen:
Tinie merkt op dat maatwerk in mantelzorgvoorzieningen twee jaar geleden al aan de
orde was. Dit is nog steeds niet van de grond. Mirjam vraagt verduidelijking aan Gerda.
Vernieuwde woonvisie:
Tinie merkt op dat Tjark, Elly en zijzelf input hebben geleverd voor de woonvisie.
Daarop is nog geen adviesaanvraag gevolgd. Mirjam informeert.
Het begrip ‘vrijwilligersacademie’ is voor alle leden nieuw.
De 5 punten inzake eigen ongevraagd advies 2018 zullen worden geagendeerd.
In februari zal het jaarplan opnieuw op de agenda staan ter vaststelling.
Rooster van aftreden:
De termijn van HJ, Khalid en Arie loopt dit jaar af. De termijn van Els is vorig jaar
afgelopen. Khalid wil nog een periode van 4 jaar blijven. Arie ook, onder voorbehoud van
gezondheid enz. HJ denkt aan een periode van 2 jaar.
Mirjam vraagt na wat de procedure is voor verlenging.
De op het rooster vermelde portefeuilles zullen worden aangepast.
9. Rondvraag:
Tineke informeert of de netwerkbijeenkomst Sociaal Domein van 19 februari a.s. voor
iedereen bedoeld is. Tinie bevestigt dat.
10. Sluiting:
Mirjam sluit de vergadering om 16.20 uur.
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Volgende vergadering:
Woensdag 14 februari 2018 om 13.30 uur.
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