Adviesraad Sociaal Domein

Notulen 12 februari 2020
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

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

1. Opening:
Mirjam Groenendijk opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Helaas hebben de gesprekken met de beoogde opvolgster van Marianne Punt niet tot het
gewenste resultaat geleid.
Er is inmiddels een advertentie geplaatst op de website van de Adviesraad, in het gemeentenieuws
en op de facebookpagina van de gemeente.
Wellicht zou plaatsing op de website samen.rhenen.nl iets kunnen opleveren?
Gerda van der Linden heeft hulp toegezegd: Ina van Meenen zal de Adviesraad 6 weken l
ondersteunen.
2. Gesprek met Sharmila van den Broek, procesregisseur Sociaal Domein:
Mirjam Groenendijk heet Sharmila van den Broek hartelijk welkom.
Mirjam Groenendijk licht toe dat er de laatste tijd veel gepubliceerd is over woningen voor
ouderen/mensen met een beperking (commissie Bos). Daarom wil de Adviesraad dit onderwerp
nader verkennen.
Sharmila van den Broek houdt zich als procesregisseur sociaal domein vooral bezig met de
beleidsmatige kant. Daarnaast is ze moderator van het netwerk Waardevol Zelfstandig Thuis
(voorheen: LZT).
Dit netwerk bestaat een aantal jaren en komt 3 à 4 keer per jaar bijeen.
De deelnemers zijn o.a. Humanitas, Welzijn Rivierstroom, de Politie, Rhenam, de NPV, vrijwilligers,
seniorenbezoekers en beleidsmedewerkers van de gemeente (Andrea Stolp en Karin Wortelboer).
Doel: info en kennis delen. Deelnemers aan het netwerk zijn de ‘aandragers’. Zij zijn op de hoogte
van de behoeften (doen onderzoek naar de behoeften) met het doel zaken lokaal op te pakken.
Er is een budget beschikbaar.
Voorbeelden van resultaten:
- Het maatjesproject (een samenwerking van Humanitas, Sociaal Team en Welzijn
Rivierstroom).
- Het technologiehuisje (ouderen ontzorgen door simpele technieken).
Hiervoor zijn vrijwilligers opgeleid.
- De Buurthuiskamer.
- Er zijn trainingen geweest in het kader van een dementievriendelijke gemeente.
Karin Wortelboer en Tinie Bierman zijn bezig geweest met een concept voor een Knarrenhof.
Andere initiatieven/ideeën: het bevorderen van bewegen, spelletjescirkels.
De vraag wordt opgeworpen of wij de notulen van het netwerk kunnen ontvangen.
Wat betreft huisvesting van mensen met een beperking:
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Het beleid is vastgelegd in de woonvisie. Karin Wortelboer, beleidsadviseur wonen, gaat een
onderzoek starten naar de behoefte aan wonen met zorg. Het bestuursprogramma is leidend, maar
wijziging naar aanleiding van het onderzoek is altijd mogelijk.
Momenteel ligt de focus op het verbeteren van de leefbaarheid van Rhenen Hoog en het
verkennen van woonvormen voor senioren in Elst.
Besloten wordt dat Mirjam Groenendijk contact zoekt met Karin Wortelboer.
Els Mulder heeft onlangs het congres ‘Thuis in de wijk’ bijgewoond over o.a. kleinschalig wonen
met zorg. Er waren minder initiatieven voor een huurvariant.
Sharmila van den Broek legt de leden een vraag voor: Hoe denkt de Adviesraad over het advies
van de overheid om met hun informatie steeds meer digitaal te gaan?
De leden zijn van mening dat vooralsnog een hardcopy nodig blijft.
Mirjam Groenendijk dankt Sharmila van den Broek voor haar aanwezigheid en toelichting.
3. Gesprek met Gerda van der Linden (manager sociaal domein) en Jan Verweij (beleidsmedewerker
Team Leefbaarheid)
Mirjam Groenendijk heet Gerda van der Linden en Jan Verweij hartelijk welkom.
Gerda van der Linden stelt voor het gesprek in drie onderdelen te verdelen:
trends, wetgeving en planning.
Trends:
Vergrijzing. Dit gegeven vraagt een andere woningbouw.
Er is een grotere vraag naar vrijwilligers/mantelzorgers. De overheid gaat ervan uit dat bepaalde
taken door vrijwilligers worden gedaan. Ondersteuning van vrijwilligers wordt belangrijker:
vergoeding/verzekering/werving (Sociaal Portaal).
Financiën:
De herverdeling van het gemeentefonds betekent waarschijnlijk voor Rhenen: minder inkomsten en
hogere uitgaven. Eind van de maand komt hierover duidelijkheid.
Omdat een groot deel van de begroting naar het sociaal domein gaat zal dat gevolgen hebben.
Bepaalde uitgaven zijn wettelijk verplicht, andere worden bepaald door politieke keuzes. Goede
uitleg aan de burgers is belangrijk.
Er wordt een krediet toekomstvisie beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het om de vraag: wat voor
gemeente willen wij zijn?
Gerda van der Linden merkt desgevraagd op dat de trend in de financiën haar de meeste zorg
baart. Er is veel geïnvesteerd in het sociaal domein, maar de periode is te kort om effecten te zien.
Dat kan zomaar weer afgebroken worden. Het aantal meldingen in de jeugdzorg neemt in Rhenen
overigens niet toe.
Veranderende arbeidsmarkt:
Er is schaarste op veel gebieden: huishoudelijke hulp, vervoer, zorg. Met Veenendaal is
waarschijnlijk een combi te maken met doelgroepenvervoer.
Armoede:
Het aantal huishoudens in armoede neemt toe (landelijke trend).
Het contract met het BAC is opgezegd. Gezocht wordt nu naar een regeling die inzicht biedt in de
bewindvoering.
LZT:
Er is een toenemende zorgvraag inzake verwarde mensen. In Rhenen is die minder dan
gemiddeld. De oorzaak zou goede preventie kunnen zijn. Vanaf 01.01.2020 geldt de Wvggz (Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg) die de rechten regelt van mensen met verplichte zorg
vanwege een psychische aandoening. De inschatting voor Rhenen is: ongeveer 14 casussen per
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jaar. Ook hier speelt personeelstekort. Preventie begint op school, bijvoorbeeld met de inzet van
een pedagoog.
Wetgeving:
Armoede en schuld:
Er komt in 2020 een vervolg op het plan van aanpak armoede en schuld.
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt in 2020 herzien. Er wordt ingezet op preventie
(vroegsignalering) en bestrijding van kinderarmoede.
De toegang tot de schuldhulpverlening en de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling moet worden
verbeterd. Ook moet de gemeente meer maatwerk bieden aan mensen die dreigen in de schulden
te komen.
Arbeid:
Mensen met een arbeidsbeperking moeten meer kansen krijgen, de loonkostensubsidie moet
worden vereenvoudigd en mensen moeten beter worden begeleid.
Mensen van 60 jaar en ouder die werkloos raken of arbeidsongeschikt kunnen aanspraak blijven
maken op hun WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, ook na de einddatum van hun uitkering.
Wet inburgering:
Er moet begeleiding richting werk gaan worden geboden door consulenten (inburgeringsplan,
leerroutes, persoonlijk maatwerk). De gemeente moet de regie voeren.
De voorgenomen verplichte samenwerking binnen de WLZ-regio baart zorgen. De VNG heeft veel
kritiek.
Vijf opgaven:
De Raad voor de Volksgezondheid noemt in een onlangs verschenen rapport vijf grote opgaven
waar onze samenleving voor staat: verschillen in de samenleving, een gezonde en sociale
leefomgeving, grenzen aan genezen en verbeteren, schurende stelsels, zorgen in een krappe
arbeidsmarkt.
Dementie:
Het Deltaplan Dementie is een nationaal programma om de gevolgen van dementie op te vangen.
Rhenen heeft een convenant getekend met Alzheimer Nederland en zorgpartijen van de
gemeente. Met het dementienet van het ziekenhuis Nijmegen wordt maatwerk bedacht.
Welzijn Rivierstroom ontwikkelt activiteiten om winkelpersoneel en baliemedewerkers van het
gemeentehuis handvatten te bieden in de omgang met dementerenden.

Fraude door zorgorganisaties.:
De administratieve organisatie van zorginstellingen moet op orde zijn. Het kwaliteitstoezicht ligt bij
de GGD.
In 2021 moet iedere gemeente mensenhandelbeleid hebben ontwikkeld. In Rhenen ligt deze taak
bij het Team Leefbaarheid (Openbare Orde en Veiligheid).
Planning:
De volgende zaken staan op de planning voor een adviesaanvraag, maar moeten (bijna allemaal)
nog nader van een datum worden voorzien:
- integraal beleidskader (uitgesteld)
- doorontwikkeling IPP (juni)
- gezondheidsbeleid (ingevlochten in omgevingsvisie?)
- wet inburgering (met Veenendaal)
- verordening jeugd (contactpersoon: Marion Schuilenburg)
- inventarisatie ouderenbeleid (Flexteam)
- regiovisie jeugd onderwijs veiligheid (contactpersoon Ingrid Sloot)

3

Slotconclusie is dat het van belang is dat de Adviesraad als geheel vaker dan 1x per jaar
contact heeft met Gerda van der Linden en/of Jan Verweij.
Mirjam Groenendijk dankt Gerda van der Linden en Jan Verweij voor hun aanwezigheid en
toelichting.
4. Notulen van 15 januari 2020:
De notulen worden vastgesteld. Ze worden niet op de website geplaatst, omdat het gaat om een
interne evaluatie.
5. Mededelingen/informatie algemeen/voortgangsverslag:
De door Els Mulder en Tineke Budding op 22 januari jl. georganiseerde avond voor ouders die
betrokken zijn bij de jeugdzorg, werd door alle aanwezigen als waardevol beschouwd. In het
Gemeentenieuws stond een verslag. Coach Dick van Laar hield een presentatie over pesten.
Arie Stuijt meldt dat de Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst ook dit jaar weer kinderen zal ontvangen
voor een periode van zes weken.
Arie Stuijt deelt mee dat er vandaag een algemeen overleg verpleeghuiszorg plaatsvindt in het
parlement. Hij heeft hierover een brief van de Patiëntenfederatie ontvangen.
6. Jaarplan:
Het eerste deel van het jaarplan wordt vastgesteld.
Arie Stuijt wil graag betrokken worden bij het ontwikkelen van een inwerkprogramma voor nieuwe
leden.
7. Voorbereiding aanbesteding huishoudelijke ondersteuning:
De leden constateren dat de belangrijkste aandachtspunten uit het cliëntervarings-onderzoek
meegenomen worden in de aanbesteding. Op grond van de informatie is het moeilijk input te
leveren, maar de leden vinden het van belang dat de cliënt zoveel mogelijk zijn huidige
hulpverlener kan behouden, ongeacht de resultaten van de aanbesteding. Verder is het tijdsbestek
te kort om zinvol te kunnen adviseren.
Mirjam Groenendijk zal dit doorgeven aan Zwaantje van ’t Veer.
8. Rondvraag:
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. Volgende vergadering:
Maandag 9 maart a.s. om 13.30 uur.
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