Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 11 april 2018
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Mirjam Groenendijk, Hendrik Jan Nederhorst, Ria Kok, Arie van der Staaij,
Thijs Janssen, Tineke Budding, Els Mulder, Tinie Bierman
Khalid el Khoulati
Marianne Punt

1. Opening:
Mirjam opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Ze stelt voor het sociaal momentje te laten vervallen ivm de volle agenda.
2. Notulen van 14 februari 2018:
Tinie informeert naar de openingsdatum van het buurthuis Valleiweg. HJ merkt op dat de
nieuwe datum is: 14 april a.s. De bewoners zelf gaan het buurthuis runnen. HJ is zeer
positief over het project.
Tinie stelt dat er veel ‘reuring’ is over IW4. Moeten wij hier iets mee?
Arie: We wachten op de externe adviezen. Daarna zullen wij advies uitbrengen.
De notulen worden vervolgens vastgesteld.
3. Mededelingen:
Arie deelt mee dat de notitie van het Noodfonds is besproken met vertegenwoordigers
van Veenendaal en Rhenen. Roelof Naber zal concreet aangeven welke tekstgedeelten
volgens hem aangepast moeten worden. Daarna wordt de nota, na eventuele bijstelling,
besproken met de wethouder. Vervolgens (tegen de zomer) komt de nota in de
Adviesraad weer aan de orde.
Tinie geeft aan dat ze een interim opdracht heeft en erg druk is. Ook Els meldt dat het
soms zoeken is naar een modus. HJ merkt op dat hij onlangs een conferentie van de
Koepel heeft bezocht (luis, aanjager of vormgever) waaruit naar voren kwam dat
ervaringsdeskundigheid de belangrijkste eis is waaraan leden van een adviesraad moeten
voldoen.
Tinie meldt dat Langer Zelfstandig Thuis (LZT) bezig is met het idee dat er woningen
moeten komen ‘tussen helemaal zelfstandig en verpleeghuis’. Per kern (Rhenen, Els,
Achterberg) zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd voor inwoners. Start: najaar
2018.
Thijs heeft een gesprek gehad met een beleidsmedewerker over de Valleihopper. Er blijkt
veel ontevredenheid te zijn, maar er worden weinig klachten gemeld. Melding is dus
belangrijk! Arie vindt dat het laten invullen van evaluatierapporten zaken naar boven kan
brengen. Mirjam stelt dat de klachtsystematiek een algemeen probleem is. We zullen dit
onderwerp op onze pm-lijst zetten.
Tineke complimenteert Mirjam en Thijs met de heldere presentatie tijdens het
verkiezingsdebat.
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Ria is afgelopen maandag naar de netwerkgroep Meedoen geweest. Er zijn afspraken
gemaakt en er komt een vervolg.
Ria heeft een gesprek gehad met een medewerker van de RIBW over de klankbordgroep
GGZ. Ook deze was van mening dat Ria niet alleen de kar hoeft te trekken. Dit zal in de
groep worden besproken.
4. Bespreking schriftelijke informatie en rapportage + voortgangsverslag voorzitter:
Ongevraagd advies d.d. 14.02.18 over vrijwilligerswaardering:
Nanneke van der Heijden heeft gereageerd op ons advies van 14 februari jl. over de
vrijwilligerswaardering. Men vindt de voorstellen helaas moeilijk uitvoerbaar.
Besloten wordt om, zoals Mirjam suggereert, als aanvulling voor te stellen een
advertentie in de RBC te plaatsen.
Conceptbrief van Tjark aan nieuwe gemeenteraadsleden:
Tjark heeft ons een conceptbrief voor de nieuwe gemeenteraadsleden toegestuurd.
Het initiatief wordt positief gewaardeerd, maar de leden menen dat wij als Adviesraad
hierin geen rol hebben. Mirjam zal dit aan Tjark laten weten.
Cliëntervaringsonderzoek WMO 2016:
De leden vragen zich af of dit onderzoek wel representatief is. Besloten wordt het stuk ter
kennisneming aan te nemen.
5. Gevraagd advies: Gesprek met Roelof Naber over de gezondheidsnota
Mirjam heet Roelof Naber van harte welkom.
Roelof licht toe: de nota wordt een uitnodiging aan de stad om mee te denken.
Het uitgangspunt is: positieve gezondheid.
Een analyse-instrument daarbij zijn de BRAVOO-factoren die betrekking hebben op de
leefstijl: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning, Ontmoeting.
Roelof noemt de Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking zal treden.
Deze wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de
fysieke leefomgeving.
Er is nog geen beleid. De BRAVOO speerpunten worden vertaald naar diverse projecten
in de gemeente.
Arie wijst op het belang van het ingaan op de plaatselijke, specifieke problematiek.
De notitie is deze maand klaar en wordt dan besproken met de wethouder, de raad en alle
netwerken.
HJ maakt een afspraak met Roelof om e.e.a. nader te bespreken.
De nota zal te zijner tijd aan de Adviesraad worden voorgelegd en Roelof Naber zal dan
nogmaals een toelichting geven.
Mirjam dankt Roelof Naber voor zijn toelichting.
6. Gesprek met Zwaantje van ’t Veer, kadermedewerker WMO en Rutger van den Assem,
beleidsadviseur Sociaal Domein, over de evaluatie mantelzorgondersteuning en de
nieuwe regeling huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers:
Mirjam heet Zwaantje en Rutger hartelijk welkom.
Rutger van den Assem neemt tijdelijk, vanaf 1 april jl., waar voor Jan Verweij, die ziek is.
Hij is zelfstandige.
Zijn projecten in Rhenen zijn: plan van aanpak mantelzorgondersteuning en
onafhankelijke cliëntondersteuning.
Thijs informeert wie bedoeld worden met ‘onterechte gebruikers’.
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Zwaantje licht toe dat het in eerste instantie ging om een landelijke regeling die 2 jaar
heeft bestaan en als doel had de huishoudelijke hulpen aan het werk te houden.
Mantelzorgers konden zich melden bij de zorgaanbieders.
Toen het geld op was, is er in 2017 onder tijdsdruk een nieuwe regeling gemaakt. Bij
evaluatie bleek dat er ook wel eens sprake was van onterechte gebruikers.
Dit jaar geldt de regeling nog steeds als een algemene voorziening, maar de regeling is
aangescherpt. Er vindt een lichte toets plaats.
Thijs vindt dat de uitvoerenden slecht zijn voorgelicht. Zwaantje merkt op dat alle
aanbieders zijn geïnformeerd en dat het dus gaat om een probleem van interne
communicatie bij de aanbieders.
Tinie maakt de volgende opmerkingen:
In hoeverre wordt de belasting voor mantelzorgers meegenomen in de 75+-huisbezoeken.
Ze mist informatie over jonge mantelzorgers.
Het rapport noemt mantelzorgcoaching en praktische ondersteuning: hoe?
Zwaantje merkt op dat de link mantelzorgondersteuning/75+-bezoeken nog niet is gelegd.
Huishoudelijke ondersteuning is overigens maar één aspect in het scala van oplossingen
voor mantelzorgers. Zwaantje en Rutger zeggen toe breder naar het onderwerp te zullen
kijken.
Mirjam merkt op dat je energie in de mantelzorger kunt stoppen, maar ook in de
mantelverzorgde.
In de verordening maatschappelijke ondersteuning worden mantelzorgers als doelgroep
genoemd. Het gaat om een landelijke regeling. De doelgroep moet in Rhenen wonen.
Tinie vindt dit een manco in de regeling. Ze vraagt Zwaantje en Rutger nadrukkelijk dit op
de landelijke agenda te zetten.
Rutger van den Assem zal in de vergadering van de Adviesraad van juni met een aanzet
komen voor het plan van aanpak mantelzorgondersteuning.
Mirjam bedankt Zwaantje en Rutger voor hun toelichting.
7. Portefeuille centraal: Passend onderwijs: Tineke Budding
Tineke verzorgt een presentatie met behulp van PowerPoint over passend onderwijs.
De Wet dateert van 1 augustus 2014. Het onderwerp is dus vrij nieuw en voor de leden
van de Adviesraad vrij onbekend. De presentatie valt in goede aarde en Tineke zal haar
PowerPoint presentatie aan iedereen doen toekomen.
Zij merkt nog op dat in Rhenen in de periode 2016/2017 10 kinderen thuis zaten.
8. Jaarcyclus:
Mirjam deelt mee dat Henk Beltman op de volgende vergadering een cursus zal
verzorgen ‘Hoe houden we zicht op de Rhenense samenleving?’
Het is van belang dat we dan een besluit nemen hoe verder te gaan met de Adviesraad:
denken we in doelgroepen (klankbordgroepen) of in integraliteit?
9. Rondvraag:
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
10 Sluiting:
Mirjam sluit de vergadering om 16.15 uur.
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11 Volgende vergadering:
Woensdag 9 mei om 13.30 uur.
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