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

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

1. Opening:
Mirjam opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Mirjam deelt mee dat Thijs, in tegenstelling tot wat vermeld staat in de notulen, tot het
eind van het jaar lid blijft.
Er zal een datum worden geprikt voor een evaluatie, gevolgd door het gezamenlijk eten
van een pannenkoek.
Het zou fijn zijn als Thijs daarbij ook nog aanwezig zou zijn.
Sociaal momentje:
Thijs is naar de schouw geweest van de inrichting centrum. Hij kreeg het verzoek om met
ideeën te komen voor zaken die nog te wensen overlaten.
Wat betreft het zwembad is hij benaderd door een bedrijf dat wil meedenken/sponsoren.
Arie wijst op de motie Segers. Er komt geld beschikbaar voor schuldhulpverlening. Het is
niet de bedoeling dat dit geld wordt ingezet voor andere doelen of om tekorten te dekken.
Dit is een zaak om voor te leggen aan de wethouder.
Arie meldt dat het gevolg van het abonnementstarief voor de WMO (nog niet ingevoerd)
een financieel tekort zal zijn. Doel van dit tarief is de middenklasse ontzien.
Arie heeft inmiddels namens de Adviesraad overleg gehad met Marcel Simons over de
pilot lokaal maatwerk. De pilot ziet er goed uit.
Ria heeft een cursus eerste hulp voor mensen met verward gedrag gevolgd. Een goede
cursus.
Tineke vermeldt de documentaire ‘Moeder aan de lijn’, waarin dementie en mantelzorg in
beeld werden gebracht.
HJ spreekt zijn zorg uit over het feit dat de jongerenwerkers van Mozaiek onvindbaar
lijken. Bij het IPP rommelt het.
Mirjam signaleert het vastlopen van de zorg aan huis door gebrek aan personeel.
2. Notulen van 12 september 2018:
Tineke wil graag toegevoegd hebben bij het cliëntervaringsonderzoek jeugdzorg dat er 30
mensen gevraagd waren.
De notulen worden vervolgens vastgesteld.
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3. Mededelingen:
Mirjam deelt mee dat er nog contact is geweest met de heer Karel Musch, maar dat hij
vooralsnog geen lid wordt van de Adviesraad.
Thijs verduidelijkt dat de klankbordgroep chronisch zieken en gehandicapten blijft
bestaan, maar geen link meer heeft met de Adviesraad.
Arie geeft op verzoek een toelichting op het werk van de cliëntenraad:
Vanwege de Participatiewet moet er een belangenbehartiging zijn van
bijstandsgerechtigden en mensen in beschut werken.
De uitvoering van de Participatiewet wordt door Veenendaal gedaan. De cliëntenraad is
een regionale raad voor Veenendaal, Rhenen en Renswoude.
De gemeente heeft er echter voor gekozen dat er een Rhenens beleid moet zijn.
Daarover adviseert de adviesraad dan weer. Over zaken als bijv. cliëntbejegening enz.
gaat de cliëntenraad. Daarnaast heeft IW4 een OR.
Tineke en Els organiseren op 31 oktober a.s. een avond voor ouders met kinderen in de
zorg en het passend onderwijs.
4. Voortgangsverslag voorzitter:
Op 18 oktober zal het gesprek met de wethouder en ambtenaren over de notitie nieuwe
werkwijze worden voortgezet. Mirjam, Tineke, Arie en HJ zullen daarbij aanwezig zijn.
Mirjam licht toe dat er een ongevraagd advies over de participatiewet en de uitvoering
daarvan is uitgegaan, dat gezorgd heeft voor wat onduidelijkheid, omdat daarin werd
voorgesteld de beslissing uit te stellen.
Daarnaast is er een voorlopige reactie gestuurd aan Marcel Simons, waarin gesteld werd
dat wij ons in principe aansluiten bij het (op dat moment nog niet ontvangen) advies van
de cliëntenraad.
De cliëntenraad dringt nu in zijn advies aan op spoed.
Arie en Tineke hebben een bijeenkomst bezocht van de gezamenlijke cliëntenraden.
Om de doelgroep te behouden was advies 1A de minst kostbare oplossing.
Mirjam heeft een nieuw concept opgesteld, met als slotconclusie dat wij ons als
adviesraad kunnen verenigen met het advies van de cliëntenraad.
5. Participatie: concept advies:
Het concept advies over de participatiewet zal morgen worden verstuurd, na nog wat
bewerking door Mirjam.
6. Gevraagd advies vanuit de gemeente: Plan van aanpak mantelzorgondersteuning
Het plan van aanpak mantelzorgondersteuning wordt besproken. De volgende
opmerkingen worden gemaakt:
- 80% van de zorg gebeurt door mantelzorgers. Hoe kom je tot zo’n tendentieuze
berekening?
- Mirjam stelt de definities ter discussie: mantelzorg overkomt je, voor vrijwilligerswerk kies
je. Maar: je kunt niet verplicht worden tot mantelzorg. Er is dus inconsistentie van
begripsvorming. Beter zou dus zijn: Mantelzorg komt op je pad, vrijwilligerswerk zoek je.
- p. 3: past bij. Mirjam stelt voor: past in.
- p. 4: balans draagkracht/draaglast. Mirjam stelt een positieve aanduiding voor:
behoud van plezier en motivatie.
- Marianne vraagt zich af of het woonplaatsbeginsel nu geldt, zoals Tinie dat gewenst had.
Hoe is deze alinea bedoeld?
- Het concept advies zal met name nog aan portefeuillehouder Tinie worden voorgelegd.
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- p. 7: wat heb je aan respijtzorg als de persoon niet wil? Mirjam wijst op het belang van
hulp bij een moreel conflict: mag je doorzetten?
- p. 9 mantelzorgknooppunt: Hoe gaat dat in de praktijk? Misschien gewoon voorzichtig
beginnen en evalueren.
- Mensen met een laag inkomen zouden meer ondersteuning moeten krijgen. Dit zou
moeten worden uitgezocht (ivm andere minimaregelingen).
- Respijtzorg voor verblijf elders. Er geldt geen tarief in de WLZ. De gemeente bepaalt
zelf, maar dan is wel van belang dat het een redelijk tarief is.
- De oudere inwonende partner die overbelast raakt, wordt niet specifiek genoemd, terwijl
het om een grote doelgroep gaat.
Mirjam zal een concept maken, dat aan Tinie voorleggen en dan afronden.
7. Gevraagd advies vanuit de gemeente: Nadere Regels WMO:
Mirjam heet Zwaantje van ’t Veer, kadermedewerker WMO, hartelijk welkom.
Zwaantje licht toe: de overheid stelt de wetten vast, de gemeenteraad is bevoegd tot het
maken van verordeningen, het college beslist over de Nadere Regels.
De Nadere Regels gaan over de uitvoering, bijvoorbeeld als er specifieke bedragen
worden genoemd.
De Nadere Regels zijn nu opnieuw (na 2015) vastgesteld.
Art. 11: Beschermd wonen. Er wordt gewerkt volgens het beleid van Ede. Er was nog niet
eerder vastgelegd dat het beleid van Ede wordt gevolgd. Ede koopt in. Men betaalt de
landelijk vastgestelde eigen bijdrage.
Art. 12: Maatwerkvoorziening.
Mirjam constateert een kloof tussen de leefwereld en de systeemwereld.
Zwaantje: Er zijn algemene voorzieningen (vrij toegankelijk voor iedereen) en
maatwerkvoorzieningen (op het individu gericht, via een beschikking). Vooraf vindt
onderzoek plaats, gericht op de behoefte van de inwoner. Je moet afspraken maken met
aanbieders, bijv. individuele begeleiding.
Een andere mogelijkheid is: financiële tegemoetkoming.
Wordt de gevraagde voorziening niet in art. 12 genoemd, dan is een pgb mogelijk. De
hoogte wordt dan gerefereerd aan de voorziening in natura.
Bovendien is er altijd nog de hardheidsclausule.
Art. 13:
Besef van verantwoordelijkheid: een term uit de Participatiewet.
Voorbeeld: mensen die uit een aangepaste woning verhuizen.
Art. 15.11:
Het gaat om verblijf bij iemand uit het sociale netwerk.
Abonnementstarief:
Zwaantje heeft de modelverordening VNG ontvangen ter voorbereiding op het
abonnementstarief. Het voorstel van de regering is om bij algemene maatregel van
bestuur de bijdrage per 01.01.19 te bepalen op € 17,60/4 weken.
Als dit voorstel doorgaat, vervallen een aantal artikelen uit de verordening. De Raad van
State moet nog advies geven.
Zwaantje deelt mee dat de Foodvalley een reactie heeft gestuurd naar de leden van de
vaste Kamercommissie. Gevolg van de wijziging zou zijn dat je het principe ‘bijdrage naar
vermogen’ uit de wet haalt. De gemeente moet vervolgens strenger gaan beoordelen.
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Mirjam bedankt Zwaantje voor haar toelichting.
Mirjam zal een concept advies maken en dat aan de leden voorleggen.
8. Notitie en nadere uitwerking:
Tineke heeft haar bedenkingen bij de term ‘laatste levensfase’, maar een betere term lijkt
niet voorhanden.
Mirjam stelt voor het jaarplan op een later moment te bespreken.
9. Ontwikkelingen die raken aan het medische:
HJ deelt mee dat er niet veel schot zit in de huisvestingsplannen van het medisch
centrum.
Roelof Naber is bezig met het gezondheidsplan.
De contacten tussen de huisartsen en de gemeente zijn minimaal en laten te wensen
over.
In de gezondheidszorg moeten veel professionele partijen zich met elkaar verhouden.
Het gezondheidsplan kan aangeven hoe deze samenwerking te organiseren.
10. Rondvraag:
Tineke heeft gehoord dat er een nieuwe procedure is om bijstand aan te vragen die
ingaat per 6 november a.s. Ze vraagt zich af in hoeverre Rhenen hierbij is betrokken.
Deze vraag kan op 18 oktober a.s. aan de orde worden gesteld.
Mirjam is vanaf 8 november twee weken afwezig. HJ zal de vergadering van 14
november a.s. voorzitten.
11.Sluiting:
Mirjam sluit de vergadering om 16.45 uur.
12.Volgende vergadering:
Woensdag 14 november om 13.30 uur.
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