Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 14 november 2018
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Hendrik Jan Nederhorst, Arie van der Staaij,Tineke Budding, Tinie Bierman,
Thijs Janssen, Ria Kok
Mirjam Groenendijk en Els Mulder (beiden met kennisgeving)
Marianne Punt

1. Opening:
HJ opent om 13.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Helaas is Mirjam wegens familieomstandigheden verhinderd.
Els is helaas eveneens verhinderd. Haar presentatie vervalt.
HJ vond het toch zinvol, al was het maar om het ‘sociale momentje’, om de vergadering te
laten doorgaan.
Sociaal momentje:
Thijs meldt dat de vermelding dat de klankbordgroep chronisch zieken en gehandicapten
als belangengroep verdergaat, wat weerstand opriep bij de achterban. Arie legt uit dat het
erom gaat dat de klankbordgroep blijft bestaan, maar geen link meer heeft met de
Adviesraad. Thijs legt binnenkort aan Roelof Naber voor in hoeverre de kbg een
gemeentelijke groep is.
Arie meldt dat hij het annuleren van de lunchafspraak op de dag zelf met als reden de
herfstvakantie, eigenaardig vond. Er is nog geen nieuwe datum bekend voor de lunch met
de ambtenaren.
Thijs heeft in het kader van de mantelzorgweek twee activiteiten bijgewoond:
De lezing van de notaris en de lunch in het Bestegoed in Elst.
Thijs heeft een gesprek gehad met Roelof Naber over zwembad ‘t Gastland.
Er lopen subsidies over aanpassingen.
Arie meldt dat een externe deskundige gaat adviseren. Er ligt een inspectierapport.
Zolang de toekomst niet zeker is, wordt niet geïnvesteerd.
Zideris gaat ook een nieuw zwembad bouwen.
Arie deelt mee dat de Centrale Raad van Beroep een streep heeft gehaald door de
resultaatfinanciering op het gebied van huishoudelijke hulp (schoon en leefbaar huis).
De vraag is: wat gaat Rhenen hiermee doen? Tot dusver kon de gemeente doorverwijzen
naar de zorgaanbieder. Dit mag niet meer.
Ria heeft binnenkort een gesprek met een manager van Axxicom. Ze komt er nog op
terug wat de uitspraak van de rechter betekent voor haar klanten.
Arie noemt het abonnementstarief per 01.01.19 van € 17,50 voor de WMO.
Moet de gemeente hieraan bekendheid geven? Het CAK stuurt de rekeningen, dus vanaf
01.01.19 worden mensen via het CAK geïnformeerd.
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Marianne roert het probleem ‘verbod op sleutelkastjes aan de buitenkant van
appartementen’ aan. Haar buurvrouw heeft opeens meer zorg nodig en kan de deur niet
meer opendoen.
Een sleutelkluis aan de buitenkant van het appartementencomplex is niet toegestaan in
verband met de veiligheid. Een sleutelkast naar de eigen voordeur is eventueel wel
mogelijk, maar iemand moet dan de buitendeur openen.
Enkele bewoners, waaronder Marianne, hebben de sleutel van het appartement van de
betreffende mevrouw, laten de thuiszorg enz. binnen en verrichten hand- en
spandiensten. Men loopt echter snel tegen de eigen grenzen aan.
Tineke heeft een documentaire gezien over pleegzorg. Deze ging met name over
grootouders die zorgen voor hun kleinkinderen. Een puberjongen gaf aan dat zijn opa en
oma ‘voelden als vader en moeder’.
HJ merkt op dat de buurthuiskamer aardig draait. Er komen verschillende soorten
mensen. Het buurthuis kan echter niet zonder begeleiding.
Tinie noemt het initiatief ‘Knarrenhof’, een gezamenlijk woonproject voor mensen die nog
redelijk goed zijn. Een woonvorm tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. De
eerste Knarrenhof ontstond in Zwolle.
Tinie is bij het project betrokken geraakt via de groep Waardevol Zelfstandig Thuis.
Van WZT krijgt ze geen uitnodigingen meer en die groep heeft ze daarom losgelaten.
De eerste zorg voor de initiatiefgroep ‘Knarrenhof’ is het vinden van grond. Het is de
bedoeling dat er zowel kopers als huurders wonen.
(Arie oppert het terrein van de voormalige zaak van Mol).
Een Knarrenhof zou bijvoorbeeld ook zorg gezamenlijk kunnen inkopen.
Tinie is betrokken bij het Initiatievencafé. Het gaat om eenmalige subsidies.
Op 23 november a.s. van 15.00-17.00 uur is er weer een initiatievencafé in het Huis van
de Gemeente. Thema: De buurt centraal.
Tinie is beroepsmatig bezig met ‘Waardigheid en trots’ in verpleeghuizen, een project van
voormalig staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Die heeft indertijd alle koepelorganisaties bij elkaar geroepen. ‘Waardigheid’ slaat op waardig oud worden. ‘Trots’ slaat op de
medewerkers die weer trots moeten worden op hun werk. Sinds juni is Tinie één van de
mensen die verpleeghuizen bij dit project ondersteunen. Er is echter een maatschappelijk
probleem: te weinig personeel.
Ook Ria loopt hier in haar werk tegen personeelstekort aan.
2. Notulen van 10 oktober 2018:
De zin over de klankbordgroep chronisch zieken en gehandicapten wordt aangepast:
De klankbordgroep blijft bestaan, maar heeft geen link meer met de Adviesraad.
De zin over de cliëntenraad wordt aangepast: De cliëntenraad is een regionale raad voor
Rhenen, Veenendaal en Renswoude.
De notulen worden vervolgens vastgesteld.
3. Mededelingen:
Arie deelt mee dat hij over het project Jobmaatje nog in gesprek is met de gemeente over
fondsen. Hij heeft er de gemeente op gewezen dat Koning Willem Alexander onlangs op
bezoek is geweest bij Jobmaatje Culemborg.
Als het project doorgaat zijn er vrijwilligers nodig: ± 10.
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Tineke noemt MoneyFit: een project voor jongeren over geld.
Arie wijst erop dat het extra geld dat per januari beschikbaar is voor armoedebestrijding
niet gebruikt moet worden om de tekorten in de jeugdzorg op te lossen.
Arie meldt dat er op 22 november a.s. een openbare bijeenkomst is op het gemeentehuis,
waarin de burgemeester, een agent en een SGP kamerlid zullen debatteren over
veiligheid, o.a. vuurwerk. Deze avond wordt georganiseerd door de SGP.
Tineke en Els hebben een avond voor ouders georganiseerd. Er waren ouders met
kinderen uit het basis- en speciale onderwijs, en het speciale voortgezet onderwijs.
De ouders willen graag een vervolg over een aantal maanden. Een verslag volgt.
4. Voortgangsverslag voorzitter:
Ter kennisname.
5. Jeugd in breder perspectief:
HJ laat wat documentatie rondgaan die de leden ook per mail zullen ontvangen.
Het gaat om het begrip ‘positieve gezondheid’, waarbij veel aspecten zijn betrokken, zoals
school, jezelf zijn, vrije tijd, roken, alcohol, enz.
6. Rondvraag:
Arie deelt mee dat hij op de vergadering van 12 december a.s. om uiterlijk 15.00 uur weg
moet i.v.m. het afscheid van de heer R. van Holsteijn van IW4. Hij wil graag dat de
belangrijkste vergaderpunten vóór die tijd aan de orde komen. Voor HJ geldt hetzelfde.
Voorgesteld wordt om op 12 december a.s. om 13.00 uur te beginnen.
Tinie meldt dat ze op 12 december, net zoals vandaag, later komt in verband met haar
werk.
Tineke is naar een bijeenkomst geweest over de wijzigingen in de aanvraag van een
bijstandsuitkering. Doel van deze wijzigingen zou het directere contact met de cliënt zijn.
De cliëntenraad is het er echter niet mee eens. We wachten vooralsnog de reactie van de
cliëntenraad af.
Arie wijst er nadrukkelijk op dat we te weinig informatie vanuit de gemeente krijgen.
7. Sluiting:
HJ sluit de vergadering om 15.00 uur.
8. Volgende vergadering:
Maandag 3 december om 16.00 uur: evaluatie met aansluitend pannenkoek. Tevens
afscheid Thijs.
Woensdag 12 december om 13.30 uur.
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