Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 11 december 2019
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

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

1. Opening en sociaal momentje:
Mirjam Groenendijk opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
Opmerking vooraf: Arie van der Staaij was genomineerd als vrijwilliger van het jaar en
daar is de Adviesraad erg trots op.
Tineke: heeft een programma gezien van Tygo over psychiatrische problematiek. Mensen
krijgen soms door verschillende behandelaars verschillende stempels opgedrukt.
Rudolf van Tilborg voegt daaraan toe dat de Zorggroep Hoenderloo waarschijnlijk gaat
sluiten.
Hendrik Jan Nederhorst noemt het scherpe onderscheid in sociale klassen. Soms eisen
mensen op waar ze juridisch recht op hebben, maar vergeten de morele kant.
Het probleem van de Belastingdienst en de toeslagen kinderopvang wordt aangehaald.
De politiek heeft oneigenlijke taken toegevoegd aan het takenpakket van de
Belastingdienst, waardoor er zaken in het honderd zijn gelopen.
Arie Stuijt las vanmorgen een bericht over een zorgstop in het Edese ziekenhuis. Ook
hiervan kan gezegd worden dat een stelselwijziging, bedacht door de politiek, veel
negatieve gevolgen heeft.
Mirjam Groenendijk is geraakt door het bericht dat een dakloze man uit Rhenen al langere
tijd verblijft in de bossen rondom Rhenen.
2. Notulen van 13 november 2019:
Tineke meldt dat de bijeenkomst voor ouders niet op 15.01, maar op 22.01 zal
plaatsvinden (ivm onze evaluatiebijeenkomst). De avond draait niet zozeer om de lezing,
maar heeft als doel dat ouders met elkaar in gesprek raken.
Arie van der Staaij deelt mee dat voor het proces van samengaan van Schuldhulpmaatje
en Jobhulpmaatje een jaar is uitgetrokken. Daarna staat er een nieuwe voorzitter aan het
roer.
De notulen worden vervolgens vastgesteld.
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3. Mededelingen:
Hendrik Jan Nederhorst deelt mee dat er veel veranderingen zijn in het IPP (Inloop
Participatie Punt). Liesbeth Overeem stopt. Marion Koolstra is betrokken vanuit de
gemeente. Andrea Stolk wordt de nieuwe beleidsmedewerker.
Hendrik Jan Nederhorst: Wat betreft de buurthuiskamer: het is de bedoeling dat de
inwoners uit de wijk op termijn de verantwoordelijkheid overnemen inzake beheer en
activiteiten. Daaraan wordt gewerkt.
Het wijkcomité heeft zijn bemoeienissen met de buurthuiskamer gestaakt. Op dit moment
neemt Welzijn Rivierstroom de taken over.
Arie Stuijt wijst erop dat de Koepel scholing voor Adviesraadleden verzorgt. Mirjam
Groenendijk merkt op dat we moeten stimuleren dat nieuwe leden scholing (bijv. een
introductiecursus) krijgen.
Ria Kok is uitgenodigd door de (voormalige) klankbordgroep GGZ voor het kerstdiner.
Ria heeft haar contactgegevens doorgegeven aan Rudolf van Tilborg.
Arie Stuijt stelt het probleem van de verkoop en het gebruik van lachgas aan de orde.
Dit is een landelijk probleem. Wetgeving is er nog niet.
Mirjam Groenendijk deelt mee dat gisteren de verordening re-integratie besproken en
vastgesteld is in de gemeenteraad.
Wij zijn hierover, voor zover we kunnen nagaan, niet voor advies benaderd.
Dit is een zaak om in de vergadering van 8 januari a.s. met Gerda van der Linden en
Jan Verweij te bespreken.
4. Voortgangsverslag voorzitter:
Arie van der Staaij merkt op dat de raadsleden de stukken over het minimabeleid nog niet
hebben ontvangen. Dit onderwerp komt in januari in de commissie.
Ook dit item zal in de januarivergadering te berde worden gebracht.
De Adviesraad zal voortaan over wisseling van ambtenaren tijdig worden geïnformeerd.
Wat betreft de vervanging van Ria Kok:
Er heeft zich een mevrouw gemeld die een zoon heeft met een beperking. Mirjam zal met
haar een afspraak maken.
Wat betreft de vervanging van Hendrik Jan Nederhorst:
Eén van onze leden denkt hierover na.
De zelfevaluatie zal plaatsvinden op 15 januari a.s., om 15.30 uur, in zaal 6/7. Ter
gelegenheid van het afscheid van twee leden, namelijk Hendrik Jan Nederhorst en Ria
Kok, zullen we daarna gezamenlijk wat gaan eten. Mirjam Groenendijk zal de lijsten tbv
de evaluatie nog toesturen.
5. Ouderenhuisvesting:
Mirjam Groenendijk licht toe dat ze verwachtte dat de pers de laatste tijd veel aandacht
zou besteden aan dit onderwerp. Dat was nog niet het geval.
Arie van der Staaij noemt vanuit zijn betrokkenheid bij het gezondheidscentrum Elst de
vergrijzing in Elst. Een overleg met o.a. wethouder Veldboer staat gepland voor februari.
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Els Mulder (vandaag afwezig) was begin dit jaar betrokken bij LZT (Langer Zelfstandig
Thuis). Vanuit LZT worden de 75+-bezoeken georganiseerd.
De vraag wordt gesteld: leiden de uitkomsten van deze bezoeken tot proactief handelen
op huisvestingsgebied? Hoe staat het met het levensloopbeleid?
De beleidsnota’s zijn er, deze lopen nu af en kunnen worden geëvalueerd.
We zijn min of meer betrokken (geweest) bij LZT.
Volgend jaar komt het ouderenbeleid aan de orde in de gemeente.
Besloten wordt de voorzitter van LZT uit te nodigen voor een vergadering en de laatste
nota’s huisvesting en ouderenbeleid op te vragen. Marianne neemt hierover contact op
met Jan Verweij.
6. Standaardvragen bij inhoudelijke beoordeling voorgelegd beleid:
De lijst wordt als een handig hulpmiddel gezien, hoewel ‘wat is de exacte vraag’ ook
beperkend kan werken.
Marianne zal regelen dat de lijst voortaan bij iedere adviesaanvraag naar de leden
wordt gestuurd.
De vraag wordt gesteld hoe je in beginsel een adviesaanvraag benadert.
Mirjam Groenendijk probeert hierover voor de evaluatiebijeenkomst van 15 januari
a.s. iets op papier te zetten.
7. Terugblik advisering 2019:
Arie van der Staaij merkt op dat de procedures nog niet helemaal goed lopen:
1) Ons advies in het kader van de dienstverleningsovereenkomst was toegevoegd aan
de stukken van de Raad, maar een reactie hebben we nog niet ontvangen, en zat ook
niet bij de stukken voor de Raad.
2) Daarnaast het al genoemde probleem dat de Raad nog niet beschikt over de stukken
inzake het minimabeleid.
3) De leden van het Sociaal Team schijnen in dienst te komen van de gemeente. Het
zou fijn zijn als zulke berichten ons tijdig bereiken.
Mirjam Groenendijk zal na 15 januari a.s. het jaarplan 2020 maken.
In een agenda-bijeenkomst zal het netwerkbeheer besproken worden. Met wie
willen we banden onderhouden? Daarna komt het onderwerp in ons overleg.
8. Rondvraag:
Tineke Budding had graag in oktober een bijeenkomst van de cliëntenraad in de
Cultuurfabriek in Veenendaal willen bijwonen. Ze had per mail contact gezocht met de
cliëntenraad, maar kreeg geen reactie. Rudolf van Tilborg was wel aanwezig bij deze
middag met een stand van Schuldhulpmaatje.
Rudolf van Tilborg meldt dat Schuldhulpmaatje de laatste tijd veel klanten krijgt. Er dreigt
een maatjestekort. Nieuwe maatjes zijn dus welkom.
11.Sluiting:
Mirjam Groenendijk sluit de vergadering om ±15.00 uur.
12. Volgende vergadering:
Woensdag 8 januari a.s. om 13.30 uur.
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