Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 15 mei 2019
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Mirjam Groenendijk, Hendrik Jan Nederhorst, Arie van der
Staaij,Tineke Budding, Ria Kok, Els Mulder, Arie Stuijt, Sandra van den
Berg
Rudolf van Tilborg (met kennisgeving)
Marianne Punt

1. Opening en sociaal momentje:
Mirjam Groenendijk opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Marieke Schouten zal in juni weer aanwezig zijn en overweegt toe te treden.
Marion Schuilenburg is helaas verhinderd en misschien in juni ook.
Mirjam Groenendijk stelt voor de discussie over het NRC-artikel in ieder geval in juni te
voeren, ook bij afwezigheid van Marion Schuilenburg.
Sociaal momentje:
Ria Kok: het overleg met de voormalige klankbordgroep GGZ (nu: Samen Sterk) is verzet.
Ria Kok zal de uitnodiging naar Mirjam Groenendijk mailen.
Hendrik Jan Nederhorst: is als waarnemer betrokken bij het wijkcomité dat over het
buurthuis Rhenen Hoog gaat. Er gaan daar veel dingen goed, maar helaas was er kort
geleden een conflictueuze situatie tussen groepen bewoners. De Adviesraad stelt het op
prijs te zijner tijd over de evaluatie van de twee huiskamerprojecten te worden
geïnformeerd.
Arie Stuijt: is druk met inlezen en studeren.
Tineke Budding: Heeft een artikel gelezen in de krant over ‘verward gedrag’. Tineke
Budding citeert uit het artikel: “Wacht nog even met de waarheid over Thijs H.”
Het gesprek komt op het spanningsveld tussen de autonomie van de burger en de
wensen van de samenleving.
Mirjam Groenendijk: Blij met de extra 300 miljoen euro voor de jeugdzorg en het extra
geld voor onafhankelijke cliëntondersteuning bij 30 koplopergemeenten.
Arie van der Staaij zou graag een beter beeld van de gemeente krijgen wat betreft de
beschikbare middelen, bijv. voor armoedebestrijding. Hij mist een totaalplaatje.
2. Notulen van 10 april 2019:
Naar aanleiding van de notulen:
p. 1 Els Mulder heeft nog geen verslag gehad van het netwerk LZT.
p. 3 Toevoeging wat betreft de beide adviesaanvragen:
Mirjam Groenendijk merkt op dat nader contact met de ambtenaren een nieuw zicht gaf
op de samenhang van de stukken. Beide stukken moeten bouwstenen bieden voor een
later lange termijn huisvestingsplan dat nog komt. Ze staan echter ook op zichzelf en
hebben ook consequenties voor andere beleidsterreinen dan huisvesting. Het zijn
gelijkwaardige notities.
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De Adviesraad meent dat het beleid van de gemeente inzake wel/niet huur vragen
verheldering verdient.
Er is momenteel een nieuwe notitie in omloop bij de commissie Samenleving, die wij nog
niet hebben gezien. Het is een samenvatting van deze notities. We weten niet welke rol
onze adviezen hebben gespeeld, maar hebben dit nagevraagd.
Op 21 mei a.s. is er een inspraakavond voor de burgers, waarbij Mirjam Groenendijk en
Hendrik Jan Nederhorst aanwezig zullen zijn.
3. Mededelingen:
De cliëntenraad uit Veenendaal wil graag een ontmoeting met enkele leden om te praten
over de voortzetting van de uitbesteding van de uitvoering Participatiewet.
Arie van der Staaij en Mirjam Groenendijk zijn hiertoe bereid. Marianne Punt regelt een
afspraak.
Tineke Budding, Hendrik Jan Nederhorst en misschien Ria Kok zullen aanwezig zijn bij de
volgende bijeenkomst van het netwerk Armoedebestrijding.
Arie van der Staaij heeft gesproken met Kitty van den Hoek van Welzijn Rivierstroom over
vrijwilligerswerk (in het kader van Schuldhulpmaatje).
4. Terugkoppeling activiteiten leden (werkbezoeken):
Er zijn nog geen werkbezoeken afgelegd.
5. Gesprek met Jan Verweij, beleidsadviseur Sociaal Domein Team Leefbaarheid en
Sharmila van den Broek, procesregisseur Team Leefbaarheid:
Mirjam Groenendijk heet Jan Verweij en Sharmila van den Broek hartelijk welkom.
Er staan twee onderwerpen op de agenda:
Integraal beleidskader sociaal domein: in het najaar volgt een definitieve notitie.
Beleid verwarde personen: het gaat niet om een adviesaanvraag.
Integraal beleidskader sociaal domein:
Jan Verweij zet uiteen:
“In 2014 is er een visie opgesteld die is uitgewerkt in het integraal beleidskader.
Daarnaast zijn er de drie beleidsplannen Jeugd/WMO/Participatie.
Werkenderwijs is de samenhangende aanpak ontwikkeld.
Plan voor dit jaar:
Het gaat er nu om alles beter op elkaar af te stemmen en op te schrijven in de context van
nu met scherpere beelden. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in het 4e kwartaal
van dit jaar een nieuw kader vaststelt. Dat betekent dat er verschillende partijen bij elkaar
gebracht moeten worden en dat er altijd medewerking nodig is van anderen.
Plan voor volgend jaar:
Als de samenhang in beeld is gebracht, moet de gemeente bepalen waar men de
volgende slag in wil maken. De verwachting is dat veel zaken bevestigd zullen worden.
Het maatwerk sluit aan op de leefwereld.
Het doel is te houden wat is opgebouwd en de structuren te verbeteren totdat er weer een
periode aanbreekt dat er financiële middelen zijn om nieuwe zaken te ontwikkelen.
Het integraal beleidsplan is een soort toetsingskader dat overzicht geeft en een
controlerende functie heeft. Aparte notities blijven”.
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Mirjam Groenendijk merkt op dat de Adviesraad geen uitnodiging heeft gekregen om mee
te denken.
Jan Verweij antwoordt dat er sprake is van een eerste schets.

De Adviesraad wil graag concrete uitnodigingen ontvangen bij bepaalde onderdelen.
Beleid verwarde personen:
Jan Verweij licht toe:
“Vanaf 2017 ontstonden er problemen in het veiligheidsdomein als gevolg van de
marktwerking in de zorg en de bezuinigingen in de intramurale zorg.
De Rijksoverheid heeft een aanjaagteam ingesteld, zodat er een aanpak kon worden
ontwikkeld. De aanjager heeft een rapport geschreven met 7 bouwstenen.
De regio Veenendaal/Renswoude/Rhenen streeft naar een eigen invulling, dichtbij de
mensen zelf (instellingen en professionals die het gebied goed kennen). We zijn 1,5 jaar
bezig en hebben de afspraken vastgelegd in een convenant.
Het meldpunt voor burgers/professionals staat nog in de kinderschoenen.
Wel is er een wijkfunctionaris (spv’er) voor de drie gemeentes.
Vanaf juni/juli zou er 24-uurs bereikbaarheid moeten zijn”.
In de discussie die volgt, komt naar voren dat de betrokkenheid van Rhenen gering was
(e.e.a. was toegespitst op Veenendaal) en dat het goed zou zijn die te intensiveren.
Wellicht zou Samen Sterk kunnen meedoen en meepraten over de structuur.
Ria Kok probeert te zorgen voor aansluiting.
De Adviesraad stelt dat de groep licht verstandelijk gehandicapten niet als doelgroep
betrokken is. Jan Verweij erkent dit als een verbetermogelijkheid en zal het inbrengen.
De Adviesraad constateert dat er geen adviesvraag is. Wat zou onze rol kunnen zijn?
Arie van der Staaij merkt op dat als Veenendaal en Ede wel adviseren, wij dat ook moeten
doen.
Jan Verweij noemt als mogelijkheden dat hij zelf regelmatig langskomt om ons bij te
praten en dat er misschien leden kunnen aansluiten bij bilaterale contacten in het project.
Mirjam Groenendijk stelt voor voorlopig af te spreken dat we in september verder zullen
praten.
Mirjam Groenendijk dankt Jan Verweij en Sharmila van den Broek voor hun
aanwezigheid, toelichting en toezeggingen.
6. Jaarcyclus:
De jaarcyclus is bijgewerkt.
7. Portefeuilles:
Sandra van den Berg zal de portefeuilles mensen met een migratie-achtergrond (samen
met Arie Stuijt) en mensenhandelbeleid op zich nemen.
Iedere gemeente is verplicht een mensenhandelbeleid te hebben. In de vergadering van
juni zal Sandra van den Berg hier meer over vertellen.
Marianne Punt zal de portefeuilleverdeling op de website laten aanpassen.
8. Rondvraag:
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting:
Mirjam Groenendijk sluit de vergadering om 16.00 uur.
10.Volgende vergadering:
Woensdag 12 juni a.s. om 13.30 uur.
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