Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 12 juni 2019
Aanwezig:
Afwezig:
Belangstellende:
Notulist:

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

1. Opening en sociaal momentje:
Mirjam opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De vergadering begint met een gesprek met Marion Schuilenburg, strategisch adviseur
jeugd, van welk gesprek onder punt 6 verslag wordt gedaan.
Tineke Budding deelt mee dat de cliëntenraad Veenendaal ongevraagd advies aan het
college heeft gedaan over klachtenafhandeling. Tineke Budding is van plan binnenkort
naar een voorlichting van de gemeente te gaan waarin informatie wordt verstrekt aan
mensen die in de bijstand komen.
Els Mulder en Tineke Budding brainstormen samen over een avond voor ouders over
jeugdzorg.
Ria Kok heeft geconstateerd dat de huiskamer van de dr. Wallerstraat vuil en chaotisch is.
Ze zal Jolanda Huizinga hierover benaderen.
Arie van der Staaij heeft inmiddels twee keer contact gehad met Kitty van den Hoek over
vrijwilligerswerk (in het kader van Schuldhulpmaatje).
2. Notulen van 15 mei 2019:
N.a.v. de notulen:
Els Mulder deelt mee dat ze op dit moment het verslag van Langer Zelfstandig Thuis nog
niet heeft ontvangen.
De notulen worden vervolgens vastgesteld.
3. Mededelingen:
Mirjam Groenendijk meldt dat vanavond de notitie Welzijn en Sport in de Raad wordt
besproken. Onze adviezen worden daarbij meegenomen.
Arie van der Staaij deelt mee dat de eerste groep Jobhulpmaatjes is opgeleid. Het project
lijkt in een behoefte te voorzien.
Rudolf van Tilborg: Schuldhulpmaatje heeft momenteel weinig klanten. Het is onduidelijk
hoe dit komt, maar het lijkt een landelijke tendens.
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Tineke Budding is met Hendrik Jan Nederhorst naar het Netwerk tegen armoede geweest.
Er werd ook aandacht besteed aan armoede onder ouderen. Het was een zinvolle
bijeenkomst.

4. Informatie algemeen (voortgangsverslag):
Inzake de notitie ruimte voor het sociaal domein en ruimte voor sport merkt Arie van der
Staaij nogmaals op dat er een tegenstrijdigheid is in het standpunt van de gemeente dat
men enerzijds wil faciliteren door ruimtes aan te bieden en anderzijds huur vraagt.
Gememoreerd wordt dat wij in ons advies de gemeente hebben gevraagd hier een
duidelijk beleid in te formuleren.
Mirjam Groenendijk meldt dat Marion Koolstra graag de Adviesraad wil betrekken bij het
cliëntervaringsonderzoek Jeugd/WMO. Tineke Budding en Els Mulder geven aan daaraan
mee te willen werken. Marianne Punt geeft dit door aan Marion Koolstra.
Mirjam Groenendijk wijst op de bijeenkomst van 27 juni a.s. waarin de besluitvorming zal
plaatsvinden over de uitvoering van taken op het gebied van de participatiewet, de
schuldhulpverlening en het minimabeleid. Via Marcel Simons kan men zich voor deze
avond aanmelden. Arie Stuyt en Sandra van den Berg stellen zich beschikbaar. Marianne
Punt geeft dit door aan Marcel Simons.
5. Informatie over te ontvangen adviesaanvragen: n.v.t.
6. Gesprek met Marion Schuilenburg, strategisch adviseur jeugd:
Mirjam Groenendijk heet Marion Schuilenburg hartelijk welkom.
Het doel is met elkaar van gedachten te wisselen n.a.v. het artikel in de NRC van
01.03.19. ‘Te vaak is het de jeugdzorg zelf die kinderen beschadigt’.
De volgende vragen worden aan Marion Schuilenburg voorgelegd:
Hoe is het in Rhenen gesteld met de jeugdzorg?
Wat is er in Rhenen nodig?
Is er in Rhenen een plek voor jeugd om aan te kloppen (met één regisseur)?
Kunnen kinderen spontaan zelf contact opnemen met hulpverlening?
Wat biedt Rhenen voor zorg in crisissituaties?
Is er in Rhenen ernstige casuïstiek?
Marion Schuilenburg licht toe:
Er zijn in de jeugdzorg 12 à 13 gecertificeerde instellingen.
Rhenen is bij Samen Veilig Midden-Nederland/SAVE.
De gecertificeerde instellingen hebben wachtlijsten. Elk kwartaal heeft de gemeente een
gesprek. Soms levert de gemeente zelf overbruggingzorg. Dan wordt er een
jeugdconsulent betrokken bij het gezin. Het is een voortraject van gespecialiseerde zorg.
Het kind blijft dan in het gezin. Ook SAVE biedt overbruggingzorg.
Als er sprake is van een crisis (en dus een onveilige situatie) wordt opgeschaald naar
SAVE. Daar ligt dan de regie.
Een crisis doet zich in Rhenen 1 à 2 keer per jaar voor.
Soms wordt dan weer afgeschaald als het kind weer veilig thuis kan zijn.
In de gemeente is die zorg tussen 8.00 en 17.00 uur beschikbaar. SAVE levert zorg
buiten die uren.
Er zijn in Rhenen een paar kinderen met overbruggingzorg. Deze zorg is niet financieel
gestuurd. In principe betaalt de gemeente (en verhaalt dat eventueel op andere partijen).
Binnen Foodvalley zijn er crisisbedden beschikbaar (intramurale voorziening).
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Kinderen van 16+ kunnen zelfstandig jeugdhulp aanvragen.

Kinderen van 12-16 jaar moeten dat samen met hun ouders doen.
Voor kinderen tot 12 jaar moeten de ouders de hulpaanvraag doen.
Weinig jongeren komen zelf.
Aandachtspunten:
Zaken die bij de rechter komen (de gemeente wil deze zaken met SAVE bespreken).
Een kind blijft vaak te lang in verblijf en zou sneller naar het gezin terug moeten.
Pleegouders hebben het vaak zwaar (er is een module om ze te ontlasten).
Als de problematiek complex is, is het van belang na te gaan welk probleem eerst moet
worden opgelost.
Preventie is belangrijk: als er hulp wordt gevraagd, staat het water vaak al aan de lippen.
Er is een toename van beroep op de jeugdzorg. Wellicht heeft deze toename ook te
maken met het feit dat de jeugdzorg laagdrempeliger is geworden.
Els Mulder merkt op dat er in de RBC vaak hulp wordt aangeboden voor kinderen met een
specifieke stoornis, zoals bijv. autisme. Marion Schuilenburg: dat zijn activiteiten die
buiten het jeugdteam om gaan.
Kwaliteitstoetsing:
Marion Schuilenburg merkt op dat de kwaliteitstoetsing landelijk is geregeld.
Er is geen jaarverslag. De Jeugdwet is leidend en beleid wordt bijna niet gemaakt.
Mirjam Groenendijk meldt dat de Adviesraad is gevraagd een bijdrage te leveren aan het
jeugdervaringsonderzoek.
De Adviesraad wil graag 1x per jaar op de hoogte worden gehouden over de stand van
zaken, crisissen enz.
Mirjam Groenendijk dankt Marion Schuilenburg voor haar aanwezigheid en toelichting.
De volgende opmerkingen worden gemaakt:
Het publiceren van een jaarverslag en het bieden van transparantie zijn niet identiek.
De vraag is niet alleen hoe het met de jeugdzorg gaat, maar hoe wij met onze jeugd
omgaan.
7. Jaarcyclus:
De jaarcyclus is verstrekt.
8. Presentatie Sandra van den Berg over mensenhandel:
Ons nieuwe lid Sandra van den Berg werkt bij het Coördinatiecentrum tegen
Mensenhandel.
Ze doet er de helpdesk, geeft voorlichting en trainingen aan hulpverleners en soms
scholen. Daarbij gaat het erom dat men signalen leert herkennen.
Sandra van den Berg zet uiteen:
Onder mensenhandel wordt verstaan: uitbuiting, zoals gedwongen prostitutie,
arbeidsuiting, orgaanhandel, illegale kinderadoptie.
Staatssecretaris Harbers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft enkele
maanden geleden het programma ‘Samen tegen Mensenhandel’ geïntroduceerd.
In dit programma, evenals in het IBP (Interbestuurlijk Programma) staat dat gemeentes
binnen vier jaar beleid moeten hebben ontwikkeld op het gebied van mensenhandel.
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De zorgcoördinator Mensenhandel van Rhenen valt onder Moviera Utrecht.

Elke gemeente wordt geadviseerd een aandachtsfunctionaris te hebben.
Een gemeente zou ook een ketenregisseur kunnen aanstellen, die zorgt dat vanuit de
gemeente alle organisaties op elkaar afgestemd zijn.
Bewustwording is belangrijk. Jongeren moeten worden gewaarschuwd voor de gevaren
van social media. Ouders spelen daarbij een belangrijke rol.
Opgemerkt wordt dat er weinig geld is om het misbruik van social media tegen te gaan.
Wetgeving op dit gebied valt onder veiligheid. Veiligheid en zorg moeten gekoppeld zijn.
Een minderjarige kan Veilig Thuis bellen.
Mirjam Groenendijk dankt Sandra van den Berg voor haar heldere uiteenzetting.
De vraag die nu voorligt is: Wordt er in Rhenen actief beleid voorbereid? We zullen na de
zomer besluiten of we deze vraag actief bij de gemeente neer zullen leggen.
9. Rondvraag:
Rudolf van Tilborg meldt dat hij van de gemeente nog geen aanstellingsbrief als lid van de
Adviesraad heeft ontvangen.
Marieke Schouten zal binnenkort laten weten of ze inderdaad graag in aanmerking wil
komen om lid van de raad te worden.
Els Mulder deelt een krantenbericht over kinderen die naar de gemeente gingen met de
wens een netschommel te krijgen. De kinderen hebben vervolgens zelf door klusjes de
helft van de schommel betaald. De gemeente betaalde de andere helft. Een goed
burgerinitiatief!
10. Sluiting:
Mirjam Groenendijk sluit de vergadering om 16.00 uur.
11.Volgende vergadering:
Woensdag 11 september a.s. om 13.30 uur.
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