Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 12 september 2018
Aanwezig:

Mirjam Groenendijk, Hendrik Jan Nederhorst, Arie van der Staaij,Tineke
Budding, Els Mulder, Tinie Bierman, Thijs Janssen, Ria Kok
Toehoorder: Karel Musch
Notulist:
Marianne Punt
1. Opening:
Mirjam opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom, met name Karel
Musch die als toehoorder de vergadering zal bijwonen.
Karel Musch stelt zich voor: Hij is afkomstig uit de commerciële branche en is op zoek
naar iets anders. Hij is voorzitter van Candia en wil zich graag maatschappelijk nuttig
maken.
Sociaal momentje:
Tinie: Is de laatste tijd veel bezig geweest met kinder-/jeugdpsychiatrie. Het is alarmerend
te constateren dat iedere regio zijn eigen regelingen heeft en wat een bureaucratie dat
oplevert.
Els: Misbruik van de ww-regeling door Poolse arbeiders. In dat kader is wantrouwen
vanuit de gemeente te begrijpen.
HJ: Is erg enthousiast over de afgelopen monumentendag en Kleurrijk Rhenen. Ook in de
buurthuiskamer gebeuren leuke dingen.
Thijs: Heeft ook erg genoten van het ‘samen soepen’ van Kleurrijk Rhenen.
Tineke: Wijst op het Oranjefonds, mede-organisator van de Week tegen Eenzaamheid.
Ria: De gemeente geeft na ons advies nu twee mogelijkheden om een beroep te doen op
onafhankelijke cliëntondersteuning, maar het is de gemeente die de onafhankelijke
cliëntondersteuning inhuurt. Ons advies is dus maar ten dele gevolgd.
Marianne: Is naar een lezing van Charim geweest. De spreker stelde met betrekking tot
de ouderenzorg: De vaak gehoorde zin ‘Wat je zelf kunt doen, moet je zelf doen’ zou
vervangen moeten worden door ‘Wat men gewend is, kan men hier’ (zorg
dementerenden).
Mirjam: Constateert dat de participatiewet niet (goed) werkt.
2. Notulen van 13 juni 2018:
De notulen worden vastgesteld.
3. Mededelingen:
Thijs deelt mee dat hij besloten heeft te stoppen in de Adviesraad, maar wel voorzitter
blijft van de klankbordgroep. De klankbordgroep is dan geen orgaan meer van de
Adviesraad.
Tineke heeft het cliëntervaringsonderzoek jeugdzorg ontvangen.
Het gaat om ex-cliënten. Er was weinig respons. Er waren 30 mensen gevraagd.
20 van hen geven gemiddeld een 7. Men vindt dat de wachttijden soms lang zijn.
In november komt er weer een onderzoek.
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Voor zover het gaat om onderwijs, is Ingrid Sloot contactpersoon.
In de voorjaarsnota zou iets staan over het jeugdbeleid. E.e.a. is nog niet bekend.
Tineke en Ria waren op 10 september jl. aanwezig bij de evaluatie van het minimabeleid.
Er kwamen geen duidelijke zaken uit de cijfers naar voren.
Arie merkt op dat de bijzondere bijstand zakelijk wordt benaderd en dat er geen sprake is
van maatwerk.
HJ heeft via het IPP kennis gemaakt met Hetty van den Hoek, sociaal werker van Welzijn
Rivierstroom (portefeuille: mantelzorg en vrijwilligers).
Tinie: Van 5-10 november vindt de week van de mantelzorg plaats. Op 7 december a.s. is
er een dag voor vrijwilligers.
Mirjam: Op 11 september is er een mail binnengekomen van Rutger van den Assem over
de evaluatie van Welzijn. In juni 2019 loopt de overeenkomst voor het welzijnswerk met
Welzijn Rivierstroom af. De overeenkomst wordt geëvalueerd met input van zo’n 8 à 10
partijen uit de samenleving. Wat de opdracht aan Rivierstroom was, is de Adviesraad
overigens nooit duidelijk geworden. De leden zijn het erover eens dat wij niet één van die
8 à 10 partijen kunnen zijn. Wel kunnen we aan het eind kijken naar de inbreng en of de
juiste groepen om de tafel hebben gezeten.
HJ zal een gesprek hebben met de wethouder over het welzijnswerk.
Mirjam merkt op dat in het gesprek van volgende week over de procesgang dit
voorbeeld aan de orde kan komen: een voorbeeld van een situatie waarin de
adviesraad niet om advies kan worden gevraagd.
Ria meldt dat ze binnenkort aan een bijeenkomst van KansPlus (belangennetwerk voor
mensen met een verstandelijke beperking) zal deelnemen.
4. Voortgangsverslag voorzitter:
Jolanda de Heer bestrijkt in dit college het hele sociaal domein, met uitzondering van
welzijn, dat onder Simone Veldboer valt. Tineke wijst er overigens nog op dat Hans
Boerkamp over (passend) onderwijs gaat.
Adviesaanvragen:
1) Toekomstige uitvoering participatiewet inclusief WSW.
In december moet er definitief besloten worden.
Arie merkt op dat de cliëntenraad al advies uitbrengt vóór het eind van de maand.
Wij krijgen dit advies en kunnen ons daarbij aansluiten.
Mirjam stelt dat we een opmerking kunnen maken over het korte tijdpad. Volgend
jaar komt de samenwerking met Veenendaal aan de orde. Kan het besluit volgend
jaar niet worden genomen.
Arie merkt op dat wij weinig/geen stukken ter kennisname krijgen. Wellicht kan dit
onder de aandacht van de ambtenaren gebracht worden.
2) Pilot lokaal maatwerk
Marcel Simons is bezig met een pilot lokaal maatwerk in het kader van de participatiewet.
Arie vindt het een goede ontwikkeling dat bepaalde zaken vanuit Rhenen (gaan) worden
geregeld.
Ons is gevraagd te adviseren over de wijze waarop de pilot de tevredenheid bij de
doelgroep in beeld kan krijgen en de waardering van en advisering naar aanleiding van
deze evaluaties.
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De leden menen hierop positief te moeten reageren. Arie zal een reactie geven.
Jobhulpmaatje:
Over dit initiatief vanuit de burgers zullen wij niet adviseren. Dit project is ter info gestuurd
en start in januari als er voldoende financiële middelen zijn.
5. Notitie rol en werkwijze van de Adviesraad + nadere uitwerking:
Proefdraaien
Arie meent dat de verordening niet te snel moet worden aangepast, maar dat we beter
eerst een jaar kunnen ‘proefdraaien’.
Positie secretaris:
Wat is de positie van de secretaris: wel of geen lid.
Verschillen: een lid heeft stemrecht; voor een lid gelden zittingstermijnen.
Naam portefeuilles:
Besloten wordt de groepen 6, 7 en 8 (mensen met een verstandelijke beperking,
kwetsbare ouderen, jeugd met een achterstand) onder te brengen in algemene termen
zoals 3, 4 en 5 (participatie, toegankelijkheid, gezondheidsbevordering).
Dus: selecteren op de vraag.
Iedereen zal hierover nadenken. We kunnen per mail ideeën uitwisselen.
Positie klankbordgroepen:
De klankbordgroepen zijn nu gekoppeld aan de Adviesraad. Dat verandert. De
klankbordgroep chronisch zieken en gehandicapten van Thijs wordt dan een
belangengroep, los van de Adviesraad.
Eisen te stellen aan nieuwe leden adviesraad:
Marianne: Jammer dat er mensen zijn vertrokken omdat ze struikelden over de lastig te
lezen stukken.
Ria: Het lezen van beleidsstukken blijft lastig.
Mirjam: We moeten toch een zekere eis daaraan stellen.
Tineke: Sociale betrokkenheid is belangrijk.
HJ: Ervaringsdeskundigheid is vereist.
Els: Sociale betrokkenheid is belangrijk.
Tinie: Men moet achtergrondinformatie volgen op het gebied van het sociaal domein,
beschikbaar zijn, de vergaderingen voorbereiden en wonen in de gemeente Rhenen.
Arie: niet alleen ervaringsdeskundigheid is van belang, maar men dient ten minste MBOniveau te hebben.
Mirjam: diversiteit van mensen/capaciteiten is van belang.
Analyse model:
Tinie stelt voor het woord ‘soms’ bij adviesaanvraag beleidsvorming te wijzigen in
‘regelmatig’.
Arie vindt dat we het voorstel wel altijd moeten ontvangen.
6. Portefeuille centraal: sociale wetgeving, presentatie door Arie:
Arie houdt een PowerPoint-presentatie. Deze presentatie zal de leden later worden
toegezonden.
7. Portefeuille centraal: mantelzorg, presentatie door Tinie:
Wat opviel was de hoge kennisbehoefte over mensen met psychische problematiek, een
verstandelijke beperking en dementie.
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De presentatie zal de leden later worden toegezonden.
8. Jaarcyclus:
De evaluatie pilot maatwerk wordt nog toegevoegd aan de maand oktober.
9. Rondvraag:
Mirjam deelt mee dat ze vanaf ± 10 tot 23 november ivm familieomstandigheden in het
buitenland verblijft. Op de vergadering van 14 november a.s. is ze dus afwezig.
HJ zal deze vergadering voorzitten.
Op 10 oktober a.s. zal Tinie afwezig zijn.
Tinie merkt op dat de adviesraad daadwerkelijk ‘het verschil kan maken’.
Voorbeeld: maatwerk mantelzorg. Ook mantelzorgers van mensen buiten de gemeente
komen nu in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning.
Thijs meldt dat zijn klankbordgroep is uitgenodigd door de gemeente bij de schouw van de
vernieuwde binnenstad.
Mirjam informeert naar de stand van zaken wonen voor ouderen. Tinie deelt mee dat men
bezig is te bekijken op welke plekken realisering mogelijk is.
Ria gaat binnenkort naar een cursus eerste hulp voor verwarde personen.
Mirjam wijst op de mogelijkheid via Social Deal in Rhenen korting op zwembadbezoek te
krijgen.
10. Sluiting:
Mirjam sluit de vergadering om 16.30 uur.
11.Volgende vergadering:
Woensdag 10 oktober om 13.30 uur.
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