Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 13 februari 2019
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Mirjam Groenendijk, Hendrik Jan Nederhorst, Arie van der Staaij,Tineke
Budding, Els Mulder
Ria Kok (met kennisgeving)
Marianne Punt

1. Opening:
Mirjam opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Mirjam deelt mee dat Rudolf van Tilborg helaas wegens ziekte vanmiddag niet aanwezig
kan zijn.
Sociaal momentje:
Arie: Noemt de bureaucratie in de jeugdzorg en geeft als voorbeeld een meisje dat een
zelfmoordpoging deed en nu thuis zit zonder mogelijkheid tot opname. Dat zorg
tegenwoordig ambulant verleend wordt, geeft veel problemen.
Tineke spreekt haar zorg uit over problemen die zich voordoen bij het meldpunt voor
kindermishandeling Veilig Thuis.
Marianne heeft een avond bijgewoond in de Ontmoetingskerk over ‘Voltooid leven’,
waarin een inleiding werd gegeven op het onderwerp door ds. Van Vliet en huisarts Van
Dijken. Er was veel belangstelling en de avond bleek te voorzien in een behoefte.
Els heeft meegemaakt bij een cliënte dat kort voor haar sterven het contact met haar zoon
werd hersteld.
Mirjam signaleert het probleem van de dubbele diagnose (bijv. verstandelijke handicap en
psychische aandoening) en de financieringsgevolgen daarvan.
2. Notulen van 9 januari 2019:
De notulen worden vastgesteld.
3. Voortgangsverslag voorzitter:
Mirjam heeft een gesprek gehad met Gerda van der Linden. Deze heeft aangeraden een
advertentie voor nieuwe leden te plaatsen op de Facebook-pagina van de gemeente
Rhenen. Marianne zal contact opnemen met Corina van Dijk.
Mirjam heeft aan Nanneke van der Heijden gevraagd of de vraag om deel te nemen aan
de bijeenkomst van het netwerk Waardevol Zelfstandig Thuis incidenteel of structureel
bedoeld was. De vraag was niet structureel bedoeld, maar structurele deelname wordt
ook niet uitgesloten. We komen hierop terug na de bijeenkomst van 19 februari a.s.,
waaraan Els deelneemt.
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Gerda van der Linden heeft ons het Sociaal Domein deel van de begroting 2019
toegestuurd. Deze informatie kan ook dienen als achtergrondmateriaal bij de
adviesvragen.
De begroting en de vragen die daaruit voortkomen zullen in één van de volgende
vergaderingen aan de orde komen.
Gerda van der Linden, Jan Verweij en Mirjam hebben a.s. maandag een gesprek over de
jaaragenda. Het is van belang dat op onze agenda zaken staan waarop we daadwerkelijk
invloed kunnen hebben.
Mirjam zal ook de mail van Marcel Simons bespreken waarin hij twee zaken noemt
waarbij hij de Adviesraad wil betrekken: de ontwikkeling van nieuw minimabeleid en de
uitvoering van de Participatiewet na 2020. Het is een probleem dat ons advies wordt
gevraagd in een periode (eind juli tot begin september) waarin we niet vergaderen.
Gerda van der Linden heeft Mirjam verzocht de stijl van werken toe te lichten in de
gemeenteraad.
We hebben inmiddels een reactie van de gemeente gehad op ons tweede advies over
mantelzorg (woonplaatsbeginsel) en ons advies over de invulling van het welzijnswerk.
4. Mededelingen:
HJ heeft via het IPP contact met Kitty van den Hoek van Welzijn Rivierstroom.
Hij stelt voor dat Kitty van den Hoek op onze vergadering van 11 maart a.s. iets komt
vertellen over wat zij doet. Dit idee vindt bijval. HJ zal e.e.a. kortsluiten.
Tineke deelt mee dat Arie, Rudolf en zij naar de armoedeconferentie in Ede zijn geweest.
Daar werd met name het belang van samenwerking benadrukt. De kerken werden
uitgenodigd om een plan te maken.
5. Jaarverslag 2018:
Het jaarverslag zal op de website worden geplaatst.
6. Jaarplan:
Volgende week zal Mirjam het jaarplan afronden, waarna het op de website kan worden
geplaatst.
7. Porteuilleverdeling en rooster van aftreden:
Voor de portefeuille 8 (toegankelijkheid – VN-verdrag) en 11 (vraagstukken mensen met
een migratie-achtergrond) is er een vacature.
Voor de portefeuille 5 (kwetsbare ouderen en chronisch zieken) heeft Mirjam vooralsnog
Rudolf ingevuld.
Op de portefeuilleverdeling zullen we in de volgende vergadering terugkomen.
Uit het rooster van aftreden blijkt dat Ria deze maand aftredend is.
Ria heeft aangegeven zich niet voor een periode van 4 jaar te willen binden, maar is wel
bereid nog een jaar of iets langer aan de Adviesraad deel te nemen. Daar is iedereen blij
mee, gezien de waardevolle bijdrage van Ria.
Mirjam stelt voor op het rooster van aftreden als einddatum bij iedereen 31 december van
het jaar van aftreden te vermelden. Aldus wordt besloten.
8. Werkbezoeken:
Afspraak: iedereen gaat op 2 plaatsen langs. We zullen bijhouden welke bezoeken zijn
afgelegd.

2

9. Rondvraag:
Arie informeert hoe het zit met de lunchbijeenkomst met de wethouder enz. die vorig jaar
in de herfstvakantie is geannuleerd. Mirjam meldt dat deze definitief is vervallen.
Afgesproken wordt dat Marianne probeert voor september/oktober van dit jaar een
gezamenlijke lunch te regelen, zoals die ook in 2017 heeft plaatsgevonden.
Tineke meldt dat Arie Slob een online vertelpunt heeft geopend voor Passend Onderwijs,
waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
Mirjam stelt voor de vergadering van 8 mei a.s. te verplaatsen naar 15 mei a.s.
Iedereen gaat akkoord.
10.Sluiting:
Mirjam sluit de vergadering om 15.00 uur.
11.Volgende vergadering:
Maandag 11 maart a.s. om 13.30 uur.
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