Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 11 september 2019
Aanwezig:
Afwezig:
Belangstellende:
Notulist:

Mirjam Groenendijk, Arie van der Staaij,Tineke Budding, Ria Kok, Arie
Stuijt, Rudolf van Tilborg, Hendrik Jan Nederhorst
Els Mulder en Sandra van den Berg (beiden 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.
Arie van der Staaij noemt het drama in Dordrecht en vraagt zich af hoe zoiets ondanks de
vele hulpverlening kan gebeuren.
Hendrik Jan Nederhorst is naar de Buurthuiskamer Rhenen Hoog geweest waar Jolanda
Huizinga als professional koffieochtenden organiseert. Een goed initiatief.
Arie van der Staaij heeft een werkbezoek gebracht aan de buurthuiskamer Rhenen Hoog.
Arie Stuijt meldt dat de bijeenkomst in Elst over vuurwerk druk bezocht was. Een verslag
over de resultaten volgt nog.
2. Notulen van 12 juni 2019:
N.a.v. de notulen:
Els Mulder en Tineke Budding wilden graag een avond beleggen voor ouders over
jeugdzorg. Ze hadden contact met Kitty van den Hoek over een te organiseren info-markt
voor ouders van kinderen met autisme met de bedoeling bij dit project aan te sluiten.
De gemeente ging echter niet akkoord met de info-markt en de bijeenkomst over autisme
is uitgesteld naar het voorjaar. Els Mulder en Tineke Budding moeten nu nieuwe plannen
maken voor hun eigen idee.
Arie Stuijt is op 27 juni jl. naar de bijeenkomst geweest inzake de participatiewet. Het was
een zeer informatieve avond.
De notulen worden vervolgens vastgesteld.
3. Mededelingen:
De Adviesraad heeft een sollicitatie ontvangen van iemand die veel kennis heeft van
jeugdzorg en GGZ. Vandaag wordt geprobeerd een afspraak te maken.
Marieke Schouten, tot dusver aanwezig als belangstellende, wil graag lid worden.
Mirjam Groenendijk en HJ Nederhorst maken een afspraak om nader kennis te maken.
4. Informatie algemeen (voortgangsverslag):
Op 14 oktober a.s. is er een bijeenkomst belegd over het beleid verwarde personen.
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Ria Kok, Rudolf van Tilburg en Mirjam Groenendijk (onder voorbehoud) zullen
deelnemen.
Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en WMO:
Het CEO Jeugd start in december. Het CEO WMO start eerder. Er ligt een voorstel van
Marion Koolstra. Marianne regelt dat deze mail naar alle leden wordt gestuurd.
Arie van der Staaij vindt dat men nog vaak gebruik maakt van traditionele
onderzoeksmethoden.
Arie Stuijt wil graag bij het cliëntervaringsonderzoek WMO worden betrokken. Hij zal dan
de plaats van Mirjam innemen. Marianne geeft dit door aan Zwaantje van ’t Veer.
Politiek is van iedereen:
Degenen die het boekje nog niet hadden, hebben vanmiddag een exemplaar gekregen.
Arie van der Staaij vraagt zich af hoe er een vervolg wordt gegeven aan het boekje.
We zullen hier in een latere vergadering op terugkomen.
Plan van aanpak terugdringen tekort jeugd:
Opmerkingen die worden gemaakt:
- Het document is zakelijk en technisch.
- Er wordt volgens de voorjaarsrapportage € 100.000,00 uitgegeven aan bewindvoering.
Wat wordt daarvoor gedaan?
- Waaraan geven wij het geld uit? Waar liggen de behoeftes? Dat blijkt niet uit de stukken.
- Hoe komt het dat er zoveel geld tekort is?
- Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst: van groot belang.
- Het is van belang dat geld ‘uit de grote pot’ naar de jeugd gaat.
- De normering zou niet op individuen moeten plaatsvinden, maar op de groep. Daar vaart
in het algemeen ook het individu wel bij.
- Welke visie ligt ten grondslag aan de rapportage?
Mirjam Groenendijk bereidt een reactie voor die eerst in concept naar de leden
wordt gestuurd.
Diversen:
Arie van der Staaij informeert of de Adviesraad een uitnodiging heeft ontvangen voor de
lancering van de website Sociaal Portaal op 26 september a.s. Dat is niet het geval.
Leden die uitnodigingen ontvangen die ook voor anderen interessant zijn, kunnen deze
mailen naar Marianne Punt.
Zaterdag 14 september vindt ‘Kleurrijk Rhenen’ plaats, in combinatie met de Open
Monumentendag. Ook Schuldhulpmaatje is aanwezig met een stand.
5. Gesprek met Sandra Geurts, senior regisseur van het Sociaal Team:
Mirjam Groenendijk heet Sandra Geurts hartelijk welkom. Sandra Geurts coördineert het
ST sinds drie jaar.
Sandra Geurts houdt een presentatie aan de hand van een uitgereikte hand-out.
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Aanvullingen daarop:
WMO oud: wonen en vervoer
WMO nieuw: gedetacheerde mensen vanuit MEE, RIBW, Vitras.
Er is een welzijnsconsulent vanuit Welzijn Rivierstroom, een vorm van administratieve
ondersteuning, een kader medewerker WMO (Zwaantje van ’t Veer).
De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente.
De regie ligt niet altijd bij de gemeente.

Wat betreft contacten met informele organisaties, zoals het Noodfonds, Schuldhulpmaatje
en Jobmaatje: er zijn contacten geweest en Sandra Geurts is voorstander van
intensivering van de samenwerking.
Er volgt een nieuwe aanbesteding van de Huishoudelijke Ondersteuning, waarschijnlijk
samen met Renswoude.
Mirjam Groenendijk dankt Sandra Geurts hartelijk voor haar heldere uiteenzetting.
6. Bespreking agenda voor de rest van het jaar:
Laten we de vergaderingen volgens schema doorgaan, ook als er geen adviesaanvragen
op tafel liggen? De leden vinden unaniem van wel, o.a. omdat ook die vergaderingen
informatief zijn.
Een vergaderschema voor 2020 zal bij de volgende vergaderstukken worden
toegezonden.
Het jaarplan voor 2020 schuiven we vooralsnog op.
Een interne evaluatie zal plaatsvinden aan het eind van het jaar.
7. Rondvraag:
Rudolf van Tilborg vraagt wat wij doen met de resultaten van het onderzoek van Rhenen
Hoog. De leden menen dat er voor ons als Adviesraad geen invalshoek is. Dit is een zaak
van de politiek.
Arie van der Staaij zou graag 1x per jaar door iemand van de gemeente willen worden
geïnformeerd over toekomstige wetgeving, wijzigingen etc.
10. Sluiting:
Mirjam Groenendijk sluit de vergadering om ± 16.00 uur.
11.Volgende vergadering:
Woensdag 9 oktober a.s. om 13.30 uur.
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