Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 9 oktober 2019
Aanwezig:
Belangstellende:
Notulist:

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

1. Opening en sociaal momentje:
Om 13.30 uur, voorafgaand aan de vergadering wordt gekeken naar de website
Samen.rhenen.nl. Het lukt niet goed om door te klikken naar de diverse items.
Afgesproken wordt dat iedereen thuis de website nog eens doorneemt.
Vervolgens opent Mirjam de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Arie van der Staaij:
- Meldt dat ongeveer 450.000 mensen in Nederland geen zorgtoeslag hebben
aangevraagd, hoewel ze er recht op hebben.
- Een bezoek aan het buurthuis Rhenen Hoog, bracht hem in contact met 2 potentiële
klanten voor Schuldhulpmaatje.
Sandra van den Berg las in een onderzoek over kinderarmoede dat er verschillen zijn in
door gemeenten uit te keren bedragen. Conclusie van het onderzoek was dat de
landelijke overheid zich daar meer mee zou moeten bemoeien.
Marieke Schouten deelt een ervaring van contact met iemand die het leven niet meer ziet
zitten. Het is belangrijk oog te houden voor mensen dichtbij.
Els Mulder voegt daaraan toe dat ze in het kader van de week tegen eenzaamheid een
avond heeft bijgewoond in Zeist. Eenzaamheidsproblemen lijken zich vooral voor te doen
in de groep 20-ers en 75+-ers.
Els Mulder noemt het belang van het onderscheid maken tussen lichte en zware
jeugdzorg in verband met een autistische jongen met suïcidale neigingen, bij wie de
dagbesteding is gestopt om budgettaire redenen.
Rudolf van Tilborg was aanwezig bij de gecombineerde Kleurrijk Rhenendag/Monumentendag en is trots op Rhenen.
Ria Kok heeft kort geleden weer ervaren dat het cliëntervaringsonderzoek voor haar
cliënten weinig zinvol is.
Positieve ontwikkeling: De CAO vermeldt dat werknemers in hun vrije tijd onbereikbaar
mogen zijn.
Mirjam Groenendijk noemt de reactie van Jan Verweij op onze vraag over mensenhandel:
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“Er is geen beleid tegen mensenhandel. Vanuit de aanpak van ondermijning treedt de
gemeente op als er signalen zijn van mensenhandel (bijv. overbewoning). Er gaat een
pilot van start op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten.”
2. Notulen van 11 september 2019:
De notulen worden vastgesteld.
3. Mededelingen:
Arie van der Staaij deelt mee dat Schuldhulpmaatje en Jobhulpmaatje iemand voor de PR
zoeken en een secretaris.
4. Informatie algemeen (voortgangsverslag):
Er is op dit moment nog geen antwoord ontvangen op onze reactie op het plan van
aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp.
Aan nieuwe leden zal voortaan gevraagd worden hun ‘kennis vers uit het veld’ met ons te
delen in het eerste jaar van hun lidmaatschap.
5. Doorontwikkeling samenhangende aanpak:
Opmerkingen die worden gemaakt, met name n.a.v. het doorbraakteam:
Hoofddoel: iets buiten de regels om kortsluiten, als dat nodig is.
Het gaat dan om extreme situaties.
Het disciplinair overleg levert meer resultaat op.
Overorganisatie moet worden voorkomen: keep it simple.
Hoe zit met het de privacy als er een beroep wordt gedaan op mensen die niets met een
casus te maken hebben?
Samengevat: een interessante ontwikkeling, maar pas op voor de valkuilen.
Mirjam Groenendijk maakt een briefje om e.e.a. aan de orde te stellen.
6. Bespreking adviesaanvraag DVO:
Het advies moet vóór 1 november a.s. worden aangeleverd.
In feite gaat het om twee vragen:
1) Een oordeel over het participatiegedeelte
2) Een oordeel over de inhoud
1) Participatiegedeelte:
Arie Stuijt en Rudolf van Tilborg waren aanwezig bij de consultatie van 27 juni jl. en
maken de volgende opmerkingen:
Het was een goede bijeenkomst, al was er niet zoveel ruimte voor discussie.
De heren hebben niettemin het belang van maatwerk en van een spreekuur in
Rhenen kunnen noemen.
Ook enige directe klanten waren aanwezig. Men was behoorlijk tevreden.
Arie van der Staaij noemt de cliëntbejegening. Deze is verbeterd, maar het blijft een
risico als men meer vanuit de wetgeving dan vanuit de cliënt denkt.
Conclusie:
De procedure was zorgvuldig.
Alle partijen zijn tijdig bij de procedure betrokken.
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2) Inhoud:
Opmerkingen die worden gemaakt:

Er is geen minimumpakket voor Rhenen, bijv. bijzondere bijstand.
Het is van belang tussentijds te kunnen veranderen: het contract moet flexibel zijn.
Er moet een bepaalde keuzevrijheid zijn (modulaire aanpak): wat huren we in, wat
doen we zelf?
Het is belangrijk om zelf het maatwerk te doen.
In de overeenkomst dient vermeld te worden dat onderdelen heroverwogen kunnen
worden.
Samengevat: flexibiliteit.
Voor je iets gaat doen: bereken de kosten. De financiële paragraaf ontbreekt.
Biedt het contract voldoende waarborgen?
De continuïteit is belangrijk.
Laten we het simpel houden.
Effectiviteit = Kwaliteit x acceptatie: Het effect van een verandering hangt af van de
kwaliteit van de oplossing x de acceptatie door de betrokkenen.
Het uitgangspunt zou moeten zijn: men moet in Rhenen zijn tenzij…..
Het is belangrijk een goede evaluatiemogelijkheid op te nemen.
Wat als de normen niet gehaald worden?
Besluit: Mirjam Groenendijk, Arie van der Staaij, Arie Stuijt en Tineke Budding
spreken op 14 oktober a.s. verder over het onderwerp in klein verband en
bereiden een advies voor.
7. Participatiestatuut, afgedrukt in het boekje ‘Politiek is van iedereen’’ van Sandra Kensen
In het Participatiestatuut staat vermeld wat van de gemeente (de politiek, de ambtenaren)
en de burgers verwacht mag worden.
De volgende opmerkingen worden gemaakt:
De procedure van het DVO stemt tot tevredenheid.
Wanneer krijgt de burger inspraak? Dit lijkt willekeurig. De regie ligt bij de Raad.
Een goed stuk: doe er wat mee.
Wat is het vervolg?
Hoe zit het met de actualisatie?
Inbedding is belangrijk.
Handhaving is ook een zaak voor de burgers.
Het is een stuk dat levend moet worden gehouden in de gemeenschap.
We kunnen ernaar verwijzen in onze adviezen.
Besluit: Arie van der Staaij zal het Participatiestatuut toetsen aan het coalitieakkoord en bekijken welk beleid wordt gewaarborgd.
8. Benoemingsvoordrachten:
Mirjam Groenendijk licht toe dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Marieke
Schouten en dat Marieke Schouten vanmiddag wordt voorgedragen als potentieel nieuw
lid. Marieke Schouten verwijdert zich een moment en alle leden blijken haar kandidatuur
unaniem te steunen. Er zal een brief uitgaan naar het College. Marieke zal als portefeuille
krijgen: migranten.
Er heeft zich enige tijd geleden nog een nieuw potentieel lid gemeld, zonder dat er sprake
is van een vacature. Er komt echter over enige tijd een vacature GGZ als Ria Kok
afscheid neemt van de Adviesraad. Ook een eventuele vervanging in de toekomst van Els
Mulder is denkbaar.
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Het gaat om een juriste die ooit als gezinsvoogd ervaring heeft opgedaan met de GGZproblematiek. Ze zoekt verbinding met de gemeente Rhenen. Werkt als
transformatiemanager voor een organisatie die veel wordt ingehuurd door gemeenten.
Dit zou een probleem kunnen zijn: belangenverstrengeling?
De kandidate is echter niet op woensdagmiddag beschikbaar.
Het blijkt dat de leden de vergaderdata niet kunnen en/of willen wijzigen.
De voorgestelde vergaderdata 2020 worden vervolgens aangenomen.
Besloten wordt dat de betreffende kandidate, als ze toch op de woensdagmiddag ruimte
kan vinden, uitgenodigd wordt voor de volgende vergadering.
9. De jaarcyclus is verstrekt:
Wat betreft de voor oktober genoemde stukken:
Overzicht voorzieningen statushouders: dit is een informatienota die ter kennisgeving
wordt toegezonden, maar een maand is uitgesteld.
Inventarisatie ouderenbeleid: intern verlegd en uitgesteld naar 2020.
De najaarsnota is op de website te vinden.
Regiovisie aanpak huiselijk geweld/kindermishandeling: nog niet ontvangen.
10. Rondvraag:
Tineke Budding is naar een voorlichting voor werkzoekenden geweest in Veenendaal.
Betrokkenen die zich digitaal aangemeld hebben voor een bijstandsuitkering, moeten
eerst een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen. Tijdens die voorlichting wordt een formulier
verstrekt dat moet worden ingevuld om in aanmerking te komen voor een uitkering.
Els Mulder is met Tineke Budding naar een avond geweest van de commissie samenleving waar het plan van aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp werd gepresenteerd.
11.Sluiting:
Mirjam Groenendijk sluit de vergadering om ± 15.45 uur.
12. Volgende vergadering:
Woensdag 13 november a.s. om 13.30 uur.
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