Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 11 maart 2019
Aanwezig:

Mirjam Groenendijk, Hendrik Jan Nederhorst, Arie Kornelis van der
Staaij,Tineke Budding, Ria Kok
Afwezig:
Els Mulder
Nieuwe leden: Rudolf van Tilborg, Arie Stuijt
Notulist:
Marianne Punt

1. Opening:
Hendrik Jan opent om 14.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom, met name
Rudolf van Tilborg en Arie Stuijt, die vanmiddag voor het eerst een vergadering van de
Adviesraad bijwonen. Mirjam zal later aanschuiven.
Vervolgens doet Kitty van den Hoek haar intrede, sociaal werker/mantelzorger en
vrijwilligerswerk bij Welzijn Rivierstroom.
Gesprek met Kitty van den Hoek:
Kitty heeft een HBO-opleiding sociaal werk gedaan en daarna sociologie gestudeerd.
Heeft 12 jaar bij kennisinstituut Movisie gewerkt. Woont in Rhenen, is betrokken bij ZAAP
en de Vlam. Ze vindt voldoening in iets wat dichtbij is.
Momenteel ligt de focus op mantelzorgondersteuning en het begeleiden van
ontmoetingsgroepen, zoals een Alzheimertrefpunt en een groep voor familie van mensen
met autisme.
Daarnaast zijn er mantelzorgsalons in Rhenen en Elst.
Belangrijk is communicatie: RBC, internet/facebook, flyers, etc.
Welzijn Rivierstroom heeft als opdracht om expertise te delen, ervaringen terug te
koppelen, te onderzoeken wat haalbaar is.
Een vacaturebank met een intake en matching is er niet meer, maar er staan wel
vacatures op de website. Er komt een zuil met vacatures op het gemeentehuis.
Arie Kornelis brengt jobmaatje ter sprake. Kitty en hij zullen een afspraak maken om te
bekijken in hoeverre Kitty hem hierbij kan adviseren.
HJ concludeert dat waar Kitty (Welzijn Rivierstroom) mee bezig is, kan worden
samengevat als ‘verbinden’. Ook de Adviesraad is bezig met verbinden.
Kitty komt terug op het ongevraagde advies van de Adviesraad over de
vrijwilligersbeloning. Welzijn Rivierstroom organiseerde de avond voor vrijwilligers. Op 7
december jl. waren er 180 vrijwilligers aanwezig.
Het blijkt onmogelijk om alle vrijwilligers te bereiken, maar wat wel kan, is tijdig
(september/oktober) de avond aan te kondigen, ook via de info-mailadressen van
organisaties als Zideris, Charim enz.
Mirjam, inmiddels aangeschoven, dankt Kitty van den Hoek voor haar heldere
uiteenzetting.
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2. Notulen van 13 februari 2019:
De notulen worden vastgesteld.
3. Kennismaking met de nieuwe leden:
Arie Stuyt:
Begon zijn werkzame leven als actuaris. Heeft daarna economie gestudeerd en HBO
maatschappelijk werk
Was o.a. directielid van de SKF Veenendaal. Heeft ook als zelfstandige gewerkt voor
adviesbedrijven.
Was na zijn pensioen betrokken bij de Sesam Academie als adviseur en coach. Hij is
gehuwd, heeft kinderen en kleinkinderen.
Rudolf van Tilborg:
Was werkzaam bij Philadelphia, een instelling voor mensen met uiteenlopende
beperkingen. Is momenteel coördinator van Schuldhulpmaatje.
Is actief bij de Ontmoetingskerk op diverse gebieden, o.a. als organist.
Hij is gehuwd, heeft kinderen en kleinkinderen.
Mirjam stelt voor beide heren aan te melden via een door haar aan het college van B&W
te richten brief.
4. Bespreking portefeuilles:
Mensen met een verstandelijke/psychiatrische beperking: Ria en Rudolf.
Jeugd en Onderwijs: Els en Tineke.
Participatie (breed) en Toegankelijkheid (VN Verdrag) worden samengevoegd: HJ.
Gezondheidsbevordering: HJ en Arie Kornelis.
Werk, inkomen en armoede: Arie Kornelis en Tineke.
Vraagstukken mensen met een migratie achtergrond: Arie.
5. Mededelingen:
Arie Kornelis deelt mee dat er voor het project Jobhulpmaatje naast de 2 coördinatoren
inmiddels 5 jobmaatjes zijn. Eind maart start de groep met 7 zittingen voor de maatjes.
Het doel is de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten. De drie klantmanagers voor
Rhenen verwijzen door. Het gaat om een aanvulling op wat er al is, en niet om
vervanging.
Rudolf meldt dat het bij Schuldhulpmaatje rustig is. Intakes leiden minder vaak tot een
hulpvraag. In Veenendaal is dat ook zo.
6. Voortgangsverslag:
Het adviseren zal dit jaar met name gaan om:
Accommodatiebeleid welzijn en sport: HJ.
Beleid verwarde personen: Rudolf.
Minimabeleid: Arie Kornelis en Rudolf.
Uitvoering Participatiewet: Arie Kornelis en Tineke.
Doorontwikkeling samenhangende aanpak sociale problematiek: Ria en Tineke.
Begroting 2019, sociaal domein deel:
Arie Kornelis vindt het financiële deel niet helder.
De leden menen echter dat wij ons tot de inhoud/intenties moeten beperken.
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Het klanttevredenheidsonderzoek Economie en Werk staat niet op de agenda, maar het is
belangrijk ivm toekomstige adviesaanvragen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het
iets beter gaat. Arie Kornelis vraagt zich of hoe representatief het onderzoek is.
7. Gesprek met Roelof Naber (beleidsadviseur sociaal domein) en Nanneke van der Heijden
(beleidsadviseur wijkgericht werken) over het sportbeleid (RN) en de uitgangspunten
accommodatiebeleid voor het sociaal domein (NH).
Mirjam heet Roelof en Nanneke van harte welkom.
Nanneke overhandigt haar concept beleidsnotitie ‘Ruimte voor het sociale domein,
accommoderen van een vitale samenleving in Rhenen’.
Roelof licht toe:
Er zijn drie nota’s: Sportbeleid/Cultuur/Welzijn en jeugd.
Het accommodatiebeleid heeft een rol in alle drie de nota’s.
Het sportbeleid is een middel in het sociaal domein.
Roelof noemt als vier pijlers voor het sportbeleid:
1. Sport in het sociaal domein;
2. Accommodaties en vastgoed;
3. De goede relatie met de sportaanbieders (netwerken);
4. Voldoende informatie
Het stuk dat we bespreken, is een tussenstuk.
Op dit moment is iedereen gehuisvest. Het gaat erom in de toekomst de doelen zoals
beschreven te faciliteren, afhankelijk van het budget. Voor individuele verenigingen
worden geen accommodaties gebouwd. Wensen van verenigingen kunnen wel worden
meegenomen bij de bouw, maar de oplossing ligt niet altijd in een gebouw.
HJ constateert dat de ingezette lijn wordt volgehouden. We bemoeien ons met de
individuele bewoner en minder met de gebouwen.
Rudolf noemt het aspect verbinding, het laten participeren van mensen: jeugd,
sportcoaches. Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn.
Roelof voegt daaraan toe dat bijv. schoolzwemmen ook wordt meegenomen, maar dat dat
afhangt van de school zelf.
Mirjam merkt op dat er te veel en onbegrijpelijke verschillende subsidievoorwaarden zijn
voor individuele burgers. Roelof antwoordt dat er geprobeerd wordt vanuit het
minimabeleid tot simpelere regels te komen, maar dat hij alleen heeft opgeschreven wat
er is. Mirjam adviseert hem de financieringsregels niet op te nemen.
De Adviesraad krijgt aparte adviesaanvragen voor het sportbeleid en voor de
uitgangspunten van het accommodatiebeleid sociaal domein.
De drie nota’s (Sportbeleid/Cultuur/Welzijn en Jeugd) gaan in samenhang naar het
College.
Aan het eind van het jaar wordt het accommodatiebeleid vastgesteld.
Mirjam dankt Roelof en Nanneke voor hun aanwezigheid en toelichting.
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8. Rondvraag:
Arie Kornelis kwam een artikel tegen over de Rhenense Jongerenraad. Hij is zeer te
spreken over de Jongerenraad.
Arie Kornelis brengt een folder met het programma van de Zoute Inval Elst onder de
aandacht.
10.Sluiting:
Mirjam sluit de vergadering om ± 16.40 uur.
11.Volgende vergadering:
Woensdag 10 april a.s. om 13.30 uur.
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