Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 13 november 2019
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

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

1. Opening en sociaal momentje:
Mirjam Groenendijk opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
Het beleidsplan minimaregelingen Rhenen 2010-2021 wordt aan de agenda toegevoegd.
De financiële paragraaf hebben we nog niet ontvangen.
Mirjam Groenendijk: Een document over het tekort aan ouderenwoningen zal mogelijk in
de vergadering van december aan de orde komen.
Hendrik Jan Nederhorst: De buurthuiskamer komt, zoals besloten in de laatste
vergadering van de initiatiefgroep, weer onder verantwoordelijkheid van de mensen in de
wijk.
Arie van der Staaij constateert in zijn algemeenheid dat het vertrouwen in de politiek weg
lijkt te zijn (boeren, onderwijs). Daarnaast valt het hem op hoe snel, ook in Rhenen, de
integriteit van bestuurders in twijfel wordt getrokken.
Mirjam Groenendijk noemt de wending in de jeugdzorg. Een groot deel van de jeugdwet
wordt, naar verwachting, teruggedraaid.
2. Notulen van 9 oktober 2019:
Wat betreft punt 8 (benoemingsvoordrachten): Arie van der Staaij stelt voor om nogmaals
de mogelijke benoeming van de sollicitante die zich had aangemeld te bespreken. Dit
onderwerp wordt aan het eind van de vergadering besproken. De conclusie is dat het
verzetten van het vergadertijdstip op zich bespreekbaar is, maar dat er in dit geval ook het
gevaar was van belangenverstrengeling. Het besluit van de vorige maand over deze
kandidaat blijft daarom staan.
De notulen worden vastgesteld.
3. Mededelingen:
Hendrik Jan Nederhorst deelt mee dat hij heeft besloten per 01.01.2020 te stoppen met
zijn werkzaamheden voor de Adviesraad. Hij wil meer ruimte hebben voor andere dingen,
maar blijft als burger actief betrokken bij de gemeente Rhenen.
Mirjam Groenendijk verzoekt iedereen er over na te denken of men bereid is de taak
van vice voorzitter over te nemen. Belangstellenden kunnen met haar contact
opnemen.
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Arie van der Staaij meldt dat 10 mensen een training hebben gevolgd voor Jobmaatje en
dat het project lijkt te voorzien in een behoefte.
Els Mulder kondigt aan dat Tineke Budding en zijzelf in januari een bijeenkomst voor
ouders organiseren. Thema: pesten. Het doel van de avond is dat de ouders met elkaar in
gesprek raken.
4. Kennismaking met Moniek Spoor, junior beleidsadviseur Team Leefbaarheid
Mirjam Groenendijk heet Moniek Spoor hartelijk welkom. Ze vraagt naar de reden van
haar komst. Moniek Spoor heeft indertijd zitting gehad in de cliëntenraad Veenendaal. Ze
doet nu een stage bij de gemeente Rhenen tot eind december en houdt zich bezig met
het onderwerp armoede en schuldhulpverlening.
Vooralsnog is ze in de verkennende fase en ze is benieuwd naar de visie van de
Adviesraad op genoemde onderwerpen.
Mirjam Groenendijk licht toe dat de Adviesraad bezig is een algemene mening over het
stuk inzake minimabeleid te formuleren. Het is voor een stagiaire wellicht zinvoller een
individueel gesprek te hebben met bijvoorbeeld Rudolf van Tilborg. Er zal een afspraak
gemaakt worden tussen Rudolf van Tilborg en Moniek Spoor.
5. Voortgangsverslag voorzitter:
Wat betreft de afwikkeling van het advies DVO merkt Arie van der Staaij op dat het
vormen van een werkgroepje bij soortgelijke zaken een goede werkwijze is gebleken en
voor herhaling vatbaar.
Mirjam Groenendijk heeft op 21 november a.s. een gesprek met Gerda van der Linden.
Ook de wijzigingen in de WMO en de rol van het PGB zullen dan aan de orde komen,
alsmede de reactie van Marion Schuilenburg op ons advies over de aanpak van het
terugdringen uitgaven jeugdhulp.
Verder zouden de leden graag willen dat de manager de Adviesraad inlicht als er
ambtenaren vertrekken.
6. Terugkoppeling activiteiten leden:
Ria Kok en Rudolf van Tilborg zijn naar een bijeenkomst geweest over mensen met
verward gedrag, o.a. binnen Rhenen. Aanwezig waren o.a. wethouder Jolanda de Heer,
de wethouder van Veenendaal en ervaringsdeskundigen.
Er zou per 01.11.19 een nieuw meldpunt zijn voor Rhenen, Veenendaal, Renswoude. Dat
blijkt nog niet in de lucht te zijn. Het verslag van het overleg is nog niet ontvangen.
Sandra van den Berg is naar een bijeenkomst geweest waar de politie sprak over
crisissituaties in het kader van slachtoffers mensenhandel. Er zijn in crisissituaties te
weinig/geen oplossingen.
Arie van der Staaij merkt op dat de nota gezondheidsbeleid er nog niet is.
Marieke Schouten heeft een bijeenkomst bijgewoond, waarvan een deel in het teken
stond van nieuwkomers, taalmaatjes, projecten.
Het gesprek komt op het gebrek aan samenwerking tussen organisaties. De wet- en
regelgeving gaat binnenkort veranderen.
Arie van der Staaij deelt mee dat er plannen zijn Schuldhulpmaatje en het Noodfonds in
één Stichting onder te brengen.
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7. Beleidsplan minimaregelingen Rhenen 2010-2021:
Helaas ontbreken de cijfers nog en kan er nu dus nog geen advies worden geformuleerd.
Echter, we willen wel graag adviseren, ondanks de tijdklem die er nu is.
De eerste reactie van de leden wordt gepeild.
De volgende opmerkingen/vragen worden gemaakt/gesteld:
- Het stuk bevat veel positieve zaken: maatwerk, het idee van meedoen, het idee ‘het
moet eenvoudig zijn’.
- Maar de vraag is: is het wel zo eenvoudig? De eisen voor de regelingen zijn
verschillend: soms 110%, soms 120% van de bijstand.
Hoe maken we het de burger duidelijk?
- Al hebben mensen altijd wel hun eigen verantwoordelijkheid om zich te informeren.
- Veel aandacht voor kinderen.
- Er zijn zaken tot op de details uitgewerkt.
- Nadeel gedetailleerde uitwerking: vier je bijv. geen verjaardag, dan loop je geld mis.
- Waar komen de middelen voor dit beleid vandaan?
- Inzicht in de cijfers is nodig. Valt alles in de notitie wel onder het minimabeleid?
- Op welke regelingen wordt veelvuldig een beroep gedaan?
- Zijn burgers betrokken geweest bij het opstellen van dit stuk?
- In hoeverre loopt e.e.a. parallel met Veenendaal en Renswoude?
Marianne Punt zal de checklist voor het opstellen van adviezen aan de (nieuwe) leden
doorsturen.
Er wordt een commissie gevormd, om tot een goed advies over het minimabeleid te
komen, bestaande uit Mirjam Groenendijk, Arie van der Staaij, Rudolf van Tilborg en
Marieke Schouten. Deze commissie zal een concept advies opstellen en dit als voorstel
naar de leden sturen.
8. Jaarcyclus en diversen:
Mirjam Groenendijk zal de jaarcyclus voor volgend jaar bespreken met Gerda van der
Linden.
De evaluatie zal op een nog te bepalen woensdagmiddag in januari plaatsvinden.
Tijdstip: 15.30 uur. De evaluatie zal worden afgesloten met een etentje. Tijdens dat
etentje zullen we afscheid nemen van Ria Kok en Hendrik Jan Nederhorst.
9. Rondvraag:
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
11.Sluiting:
Mirjam Groenendijk sluit de vergadering om 15.25 uur.
12. Volgende vergadering:
Woensdag 11 december a.s. om 13.30 uur.
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