Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 14 februari 2018
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

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

1. Opening:
Mirjam opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Sociaal Momentje:
Arie noemt het contact met een echtpaar met een migratie-achtergrond. De vrouw
kreeg te maken met de formele toepassing van regels: arbeidsre-integratie, terwijl zij de
taal niet sprak en geen werkervaring had. Onafhankelijke cliëntondersteuning is van groot
belang.
Tineke kreeg inzage in een brief die een sollicitant bij de gemeente Veenendaal ontving:
een kille en onpersoonlijke bejegening.
Els: Tineke en Els hebben contact gehad met de vroegere voorzitter van het ouderpanel.
Deze zou graag een ‘aanjager’ hebben, zoals Marion Koolstra dat was. Els en Tineke
gaan eerst de plannen concreter op papier zetten.
HJ heeft de vergaderingen van IPP als boeiend en constructief ervaren.
Hij meldt dat er in Rhenen Hoog een spelletjesavond heeft plaatsgevonden.
Tineke wijst in dat verband op de website weeswijsmetjewijk.nl, een voorbeeld van een
Veenendaalse wijk waar allerlei activiteiten van de grond komen.
Ria sprak bij Caffe Caro in de AH een mevrouw met een lichamelijke beperking die als
nadeel van de bestaande ontmoetingsplaatsen noemde dat het moeilijk was mensen te
treffen van een gelijk intellectueel niveau.
Tegelijkertijd heeft Ria een cliënt die graag naar Rhenen Hoog zou willen, maar daar
wordt geweerd als zijnde te verbaal volgens de bestaande protocollen.
Khalid noemt het netwerk Armoedebestrijding van maandagmiddag. Er is veel input
geweest.
Mirjam heeft bij de vergadering van de commissie samenleving gehoord dat van de 25
nieuwkomers in Rhenen in 2016 maar één persoon aan het werk is gekomen.
2. Notulen van 10 januari 2018:
De notulen worden vastgesteld.
3. Mededelingen:
Tineke informeert hoe het zit met de toezending van informatie vanuit de
cliëntenraad/WMO-Forum. Arie licht toe dat wij de agenda van de cliëntenraad ontvangen
en info kunnen opvragen. Het WMO-Forum stuurt geen informatie, maar men wil wel
graag kennismaken met onze nieuwe voorzitter.
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4. Bespreking voortgangsverslag voorzitter:
Er zal een brief uitgaan naar B&W met het verzoek tot herbenoeming voor een tweede
termijn voor Els, HJ en Arie.
Late adviesaanvraag:
De laatste adviesaanvraag was erg laat. Arie zou graag zien dat wij een goede
informatievoorziening krijgen en tijdig relevante stukken ontvangen.
Als er uitgeprinte stukken klaarliggen, dan graag een kopie.
Mirjam voegt daaraan toe dat er geen duidelijke criteria zijn in welke gevallen wij wel of
niet moeten adviseren. Bij gebrek aan duidelijkheid ontstaat willekeur. Mirjam zal dit
bespreken met Gerda van der Linden.
Verzoek om bijdrage Adviesraad op 16 maart (verkiezingsdebat):
Ons is gevraagd mee te doen met een pitch c.q. een stelling met toelichting waarover de
aankomende raadsleden kunnen debatteren.
Besloten wordt een onderwerp te kiezen uit onze brief van 26 mei 2017 aan de politieke
partijen. De leden zullen hierover mailen naar Mirjam.
Verzoek om bemensing kennismakingsmarkt voor nieuwe raadsleden op 6 april a.s.:
Besloten wordt hieraan deel te nemen. Mirjam stelt zich beschikbaar.
De themamiddag met de heer Beltman is uitgesteld naar mei.
5. Gevraagd advies:
Het evaluatierapport mantelzorgondersteuning zal in de vergadering van april worden
besproken.
6. Initiatief van de Adviesraad:
De brief inzake de jaarlijkse bijeenkomst om vrijwilligers te bedanken zal namens de
Adviesraad, op naam van Mirjam, worden verstuurd.
7. Presentatie jongerenwerker Vincent Steur:
Mirjam heet Vincent Steur, jongerenwerker van Mozaïek, hartelijk welkom. Helaas is zijn
collega Bas Manders wegens ziekte verhinderd.
Vincent Steur heeft 7 jaar in de GGZ gewerkt als sociotherapeut verslavingszorg en werkt
sinds ruim een jaar bij Mozaïek.
Het doel van het jongerenwerk is jongeren zo goed mogelijk te betrekken bij de
samenleving, met preventie van problemen als uitgangspunt.
Het werkterrein van Vincent en Bas is Rhenen/Elst. In Achterberg werkt Anne Jan Odinga.
De presentatie wordt niet in dit verslag opgenomen, maar wordt de leden per mail
toegezonden.
Na de presentatie worden er nog enkele vragen gesteld.
Els vraagt een voorbeeld van de eigen kracht van jongeren waarvan gebruik wordt
gemaakt. Vincent noemt het idee voor een skatebaan. Jongeren met initiatieven kunnen
worden geholpen om hun idee bij de gemeente aan te kaarten.
Een behoefte die eruit springt is de behoefte aan accommodatie.
Er wordt geprobeerd de tolerantie in de buurt naar jongeren toe te verhogen.
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Mirjam vraagt of de jongerenwerkers aanspreekbaar zijn als de Adviesraad om advies
wordt gevraagd op het gebied van de jeugd. Dat is zeker het geval.
Tineke informeert of er ook zicht is op game/-internetverslaving.
Vincent antwoordt dat er zowel fysiek contact met jongeren is, bijv. via de scholen, maar
ook via sociale media.
Vincent deelt mee dat de rapportage naar de gemeente gaat en openbaar is.
Er wordt 2x per jaar gerapporteerd. De volgende rapportage is in maart. Wij ontvangen
deze graag.
Het contract van Vincent Steur loopt tot augustus a.s. Vincent is van mening dat je vijf jaar
nodig hebt om iets van de grond te krijgen .Er is nu 1fte (36 uur) voor het jongerenwerk
beschikbaar.
De jongerenwerkers leveren maatschappelijk nut. De resultaten daarvan zijn niet altijd
goed meetbaar.
Mirjam bedankt Vincent Steur hartelijk voor zijn kundige en enthousiaste presentatie.
8. Portefeuille centraal: mensen met een migratie-achtergrond:
Khalid vertelt wat over zijn contacten met mensen in de moskee.
Khalid meent dat er ongeveer 180 gezinnen, uit Rhenen maar ook vanuit de Betuwe,
betrokken zijn bij de moskee.
De moskee heeft onlangs bezoek gehad van contactpersonen van DENK en de PvdA (op
initiatief van deze partijen).
Khalid heeft gesproken met de wijkagent. Het bleek dat de criminaliteit fors was gedaald.
Het bestemmingsplan vermeldt een hondenuitlaatplek naast de moskee. Dit idee is slecht
gevallen. Een vorm van disrespect.
Khalid signaleert dat het kinderwerk ook ruimte biedt aan kinderen vanuit een andere
cultuur. Dit gaat vanzelf. Kinderen nemen vriendjes mee.
HJ vindt dat de gemeenschap rondom de moskee veel problemen binnen de eigen kring
oplost.
Er komen ook nieuwkomers (Syriërs) naar de moskee (ook naar het Taalhuis).
Mirjam vraagt Khalid ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met de
nieuwkomers.
Arie voegt daaraan toe dat Schuldhulpmaatje onderzoek doet naar de redenen waarom
nieuwkomers niet aan het werk kunnen komen.
Mirjam bedankt Khalid voor zijn verhaal.
9. Jaarcyclus:
Arie zou graag het contact met de wethouder op de jaarplanning plaatsen.
Mirjam vraagt zich af of dit dan een algemeen gesprek zou moeten zijn of een gesprek
met een gerichte aanleiding. Mirjam overlegt met Gerda van der Linden.
HJ wil graag een versie-vermelding op de jaarplanning, zodat het overzicht actueel blijft.
3

10. Rondvraag:
Arie vraagt aandacht voor het artikel van Tinie over een woonvorm in Yerseke tussen
intramuraal en eigen woning. Hij vraagt zich af of dit past in Achterberg.
Het onderwerp staat op de agenda voor juni.
11. Sluiting:
Mirjam sluit de vergadering om 16.30 uur.
Volgende vergadering:
Woensdag 7 maart 2018 om 13.30 uur.
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