Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 9 januari 2019
Aanwezig:
Notulist:

Mirjam Groenenwijk, Hendrik Jan Nederhorst, Arie van der Staaij,Tineke
Budding, Ria Kok, Els Mulder
Marianne Punt

1. Opening:
Mirjam opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Sociaal momentje:
Tineke: De Jongerenraad heeft op 22 december jl. de Westpoort opengesteld als het
Serious Request Point van Rhenen.
Marianne: is gevlucht voor het vuurwerk naar rustiger oorden.
Mirjam: Heeft gelezen over een project (kerst) ‘Gast aan tafel’, waarbij op kleinschalige
wijze mensen voor de kerstmaaltijd aan elkaar worden gekoppeld.
Els noemt een muziekgroepje dat ieder jaar met kerst optreedt.
2. Notulen van 12 december 2018:
Toegevoegd zal worden dat Arie en HJ de vergadering na het gesprek met de wethouder
hebben verlaten ivm een receptie.
Het evaluatieverslag van de bijeenkomst van 3 december jl. is alleen ter info.
3. Mededelingen:
Vacatures:
De twee maal in de RBC geplaatste advertentie voor nieuwe leden heeft geen reacties
opgeleverd. Mirjam hoort echter deze week van iemand die ze heeft benaderd of hij
belangstelling heeft. Ook Arie heeft iemand aangedragen (van buitenlandse afkomst).
Tineke en Els zullen iemand vanuit de oudergroep benaderen.
Wat betreft de procedure:
Mirjam stelt voor de procedure afhankelijk te laten zijn van de situatie.
Als er meerdere kandidaten zijn voor één plek, dan kan het gesprek beter met dezelfde
leden plaatsvinden.
HJ vindt het van belang dat toekomstige nieuwe leden realistische verwachtingen van de
Adviesraad hebben.
Wij zoeken ervaringsdeskundigen. Mensen die bruggen kunnen slaan.
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Jobmaatje:
Arie meldt dat er gestart is met Jobmaatje, de tweede poot van Schuldhulpmaatje.
Coördinatoren zijn Cora vd Berg en Eline van Berkum.
Het is de bedoeling dat de maatjes een training volgen. Het gaat om een pilot van 1 jaar.
Landelijke fondsen hebben geld beschikbaar gesteld, evenals de gemeente.
De drie klantmanagers voor Rhenen zijn positief.

Arie benadrukt dat Jobmaatje aanvullend bedoeld is. Iedere inwoner kan participeren.
Arie informeert hoe de Adviesraad denkt over een startbijeenkomst.
De leden menen dat de klant om wie het gaat, waarschijnlijk niet komt. Jobmaatje is
informeel bedoeld, dus het is beter om niet de formele lijn te volgen.
IPP:
HJ heeft een vergadering bijgewoond van de stuurgroep van het IPP, waarbij o.a. Kitty vd
Hoek van Welzijn Rivierstroom aanwezig was. HJ is hoopvol dat het met het welzijnswerk
de goede kant uitgaat.
4. Jaarplan 2019:
Het jaarplan wordt besproken aan de hand van de vier onderdelen waaruit het is
opgebouwd:
Advisering:
Mirjam heeft volgende week overleg met Gerda van der Linden. Ze zal aangeven dat de
Adviesraad graag een apart document ontvangt waarop de thema’s vermeld staan die
voor ons/onze advisering van belang zijn.
Resultaten:
De hier genoemde zaken kwamen naar voren in de evaluatiebespreking van 03.12.18.
Verdieping:
Er zullen dit jaar werkbezoeken worden georganiseerd.
HJ geeft aan dat veel plaatsen vrij toegankelijk zijn en ook in klein verband kunnen
worden bezocht.
Arie vindt dat we in kaart moeten brengen om wat voor groepen het gaat en hoe we dat in
gaan plannen (individueel of als groep). HJ maakt een overzicht.
Scholing:
Het is de bedoeling dat iedereen zichzelf schoolt.
Wel zal er één gezamenlijke scholing plaatsvinden. Mirjam kent iemand die wellicht bereid
is ons iets te vertellen over het onderwerp positieve gezondheid.
Mirjam legt de laatste hand aan het jaarplan, waarna het op de website zal worden
geplaatst.
Arie zegt toe het boekwerkje van Henk Beltman over burgerparticipatie naar de
leden te mailen.
5. Jaarverslag 2018:
Het concept jaarverslag zal nog worden toegestuurd naar Tinie en Thijs met het verzoek
commentaar te leveren. Els en Tineke hebben wat opmerkingen, maar zullen daar in de
februarivergadering op terugkomen.
6. Portefeuille centraal: mensen met een geestelijke beperking: Presentatie Ria:
Ria baseert haar presentatie op een bijeenkomst van KansPlus (belangenvereniging voor
mensen met een verstandelijke beperking) van het afgelopen jaar.
Daar werden enkele onderwerpen voor 2019 belicht:
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Dagbesteding:
De meeste mensen krijgen 4 à 5 dagdelen, dat is minder dan onder de AWBZ.
Er is minder keuze door de vervoersregelingen. De cliënten moeten ook presteren.

Kansplus wil duidelijk maken dat ook bijv. knuffelen met dieren een goede dagbesteding
is.
Geopperd wordt dat het interessant is na te gaan of ook in Rhenen vooral 4 à 5
dagdelen worden gegeven en of er ook afwijzingen zijn en met welke reden.
Ria meldt dat onafhankelijke cliëntondersteuning moeilijk blijft. Die ondersteuning zou er
in het hele proces moeten zijn, tot het eind van iemands leven of opname in een instelling.
Naast MEE is er nog een onafhankelijke cliëntondersteuner, beide worden door de
gemeente benoemd en betaald.
Ria noemt het probleem van cliënten die de leeftijd van 18 jaar bereiken en overgaan van
de Jeugdwet naar de WMO. Hoe ondersteunend treedt Rhenen op in dat traject?
Ria signaleert het probleem van de onderliggende verbindingen en noemt als voorbeeld
de casussen ‘samenhangende aanpak’ in Rhenen (1 kind/1 regisseur).
Besloten wordt dat Ria een opzetje maakt van vragen die wij bij de gemeente aan de
orde kunnen stellen.
7. Porteuille centraal: jeugd: Els:
Els houdt haar presentatie aan de hand van prints die ook aan de leden zullen worden
doorgestuurd.
Ook in de presentatie van Els komt het belang van samenwerking tussen de diverse
partijen aan de orde.
8. Diversen:
Woonplaatsbeginsel:
Rutger van den Assem heeft vanmorgen per mail gereageerd op onze opmerkingen over
het woonplaatsbeginsel. De gemeente denkt hier anders over dan de Adviesraad.
Besloten wordt dat Mirjam e.e.a. nogmaals zal aankaarten bij de gemeente, met als
argumentatie dat de indicatie leidend moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van
rechtsongelijkheid.
Checklist (standaardvragen bij beoordeling beleid):
De leden zien de checklist als een nuttig hulpmiddel. De checklist zal voortaan worden
gehanteerd.
Brief inzake resultaatgericht indiceren:
Mirjam heeft op 18 december jl. aan Rutger van den Assem gevraagd wat de uitspraak
van de rechter voor gevolgen heeft voor de Rhenense praktijk. Rutger van den Assem
heeft toegezegd hierop terug te komen.
9. Rondvraag:
Tineke informeert naar de jaarlijkse vrijwilligersavond die heeft plaatsgevonden.
Mirjam, Arie en Els zullen aanwezig zijn bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Rhenen.
Arie en Tineke zullen deelnemen aan een conferentie over armoedebestrijding,
georganiseerd door de Christelijke Hogeschool Ede op 26 januari a.s.
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10.

Sluiting:
Mirjam sluit de vergadering om 15.50 uur.

11.

Volgende vergadering:
Woensdag 13 februari a.s. om 13.30 uur.
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