Adviesraad Sociaal Domein

CONCEPT

Notulen 11 november 2020

Aanwezig:

Mirjam Groenendijk, Arie van der Staaij, Arie Stuijt,
Marieke Schouten, Sandra van den Berg, Rudolf van
Tilborg.

Afwezig:

Tineke Budding (met kennisgeving)

Notulen:

Toke Mosselman

1. Welkom en sociaal moment:
Om 13.30 uur opent Mirjam Groenendijk de vergadering.
Rudolf van Tilborg maakt zich zorgen over het voornemen van Veenendaal
om het contract met het BAC op te zeggen; dit heeft grote gevolgen voor
Rhenen. Arie Stuijt maakt zich ook zorgen over de bereikbaarheid van
probleemgezinnen. Arij van der Staaij verwijst naar de FNV oproep om de
eigen bijdrage WMO voor kleine beurzen kwijt te schelden. Sandra van
den Berg zegt, dat veel arbeidsmigranten in de problemen zitten door
slechte huisvesting (teveel mensen op een te klein oppervlak), vervoer
(teveel mensen in een busje). Als ze hun baan kwijtraken, dan hebben ze
ook geen onderdak meer. Of dat hier in Rhenen ook speelt, weet ze niet,
maar er wonen er hier wel veel. Marieke Schouten ziet in haar werk veel
allochtonen en heeft de ervaring, dat sommigen door de gebrekkige
kennis van onze taal, niet eens weten wat quarantaine is. De kwetsbaren
worden nu nog kwetsbaarder.

2. Notulen van 9 september jl.
n.a.v. pt. 1: op 30 november a.s. is er een gemeentelijke voorlichting
(digitaal) over nieuwe wetgeving betreffende nieuwkomerbeleid en hoe
men in daar in Rhenen vorm aan gaat geven. Dat punt moet dus op de

vlg. vergadering aan de orde komen. Mirjam Groenendijk, Rudolf van
Tilborg en Arij van der Staaij hebben zich als belangstellenden gemeld.

Mirjam Groenendijk meldt dat de problemen met de webbeheerder zijn
opgelost; misverstanden waren de oorzaak van e.e.a. De website is weer
online ende betaling is geregeld. De declaratie van de leden is eveneens
ingediend. Het informatiedocument komt nog ter sprake. Verder meldt
Mirjam Groenendijk nog, dat Els (voormalige lid) om 15. 00 uur afscheid
komt nemen.

3. Voortgangsverslag:
a. Na overleg met gemeente is die toch bereid om eventueel digitaal
vergaderen van de Adviesgroep te faciliteren, in dat geval
schrijft de gemeente de vergadering uit en nodigt de leden uit via
een digitale link. Dit betekent minder privacy en Mirjam Groenendijk
vraagt wat de leden daarvan vinden. Niemand heeft daar problemen
mee; wel spreekt men uit, dat fysiek vergaderen de voorkeur blijft
hebben.
Mirjam Groenendijk licht haar mailwisseling toe over het Plan
van Aanpak Armoedebestrijding, waarover aanvankelijk geen
advies gevraagd werd. De betreffende ambtenaar was even de rol
van de Adviesraad uit het oog verloren; de verantwoordelijke
wethouder had daar ook alert op moeten zijn, vindt ze.
Evenmin is de Adviesraad erin gekend, noch om advies gevraagd,
dat er een andere samenwerking met Veenendaal t.o.v.
Schuldhulpverlening komt. Veenendaal heeft de samenwerking
met het BAC opgezegd; dat wordt nu een budgetloket.
b. Arij van der Staaij verwijst naar zijn mail over de vacature in de
regionale cliëntenraad Vallei en doet een dringend beroep op alle
aanwezigen om zich hiervoor aan te melden. Indien niemand bereid
is daarin zitting te nemen, dan betekent dat, dat Rhenen daarin niet
meer vertegenwoordigd is.

Sandra van den Berg doet verslag van een gesprek van haar en
Mirjam Groenendijk met een belangstellende voor de Adviesraad. Zij
kregen echter beiden de indruk dat de sollicitant eerder zijn
persoonlijk belang beoogde (goed voor je CV) in plaats van het
gemeenschappelijk belang.
Een van de leden heeft een Corona testbus zien staan bij Het
Gastland; dit blijkt te kloppen. Hij staat er twee à drie dagdelen per
week en je moet vooraf via de mail of telefonisch bij de GGD
aanmelden.
o Arij van der Staaij vermeldt dat per 21 december Stichting
Hulpmaatje Rhenen ontstaan is uit een fusie van
Schuldhulpmaatje en Jobhulpmaatje. Die heeft vijf
bestuursleden.
c. Ter kennisgeving: er zijn nieuwe folders over het Sociaal Team in
onze gemeente verschenen.

4. Adviezen:
Gevraagd advies over Plan van Aanpak armoedebestrijding.
Mirjam Groenendijk stelt de vraag, of de Adviesraad wil adviseren;
daar is niemand tegen.
Op blz. 6 wordt het plan geschetst en Rudolf van Tilborg vraagt zich
af, of dit wel de juiste manier is om aan armoedebestrijding te doen.
Het gaat om veel geld, maar hoe bereik je de mensen die het nodig
hebben? Hij heeft er twijfels over of het gestelde doel (de financiële
situatie van ten minste 25 gezinnen structureel verbeterd hebben)
bereikt wordt.
Mirjam Groenendijk vindt het doel prima, maar merkt op, dat de
kartrekker € 80.000 gaat ontvangen: beleidsmakers gaan flink
verdienen; wat worden armen er beter van? Ook anderen vinden dit
bedrag hoog voor twee dagen per week; een jaar lang. Arie Stuijt
ervaart dit plan als ad hoc- beleid. Er wordt gefocust op sparen; hoe
dan, vraagt Marieke zich af, bij mensen die “niks” hebben.
Rudolf van Tilborg zegt, dat de bijstandsuitkering te laag is, maar
daar is weinig aan te doen. Hij vraagt zich af, waarom dit niet via de

Schuldhulpverlening zou kunnen. Eerst de mensen helpen hun
schulden op te lossen, waarna je ze zou kunnen helpen hun
financiële toekomst stabieler te maken. Of, en dat vinden meerderen
een goed idee: je focussen op gezinnen met kinderen en het juist
loskoppelen van mensen met schulden. Mirjam Groenendijk oppert
om alle mensen met schulden in Rhenen, in 2021 tegemoet te
komen.
Arij van der Staaij kan met deze notitie weinig en vraagt zich af:
•
•
•

Hoe definieer je armoede?
Welke keuzes maak je?
Hoe bereik je de juiste mensen?

Hij pleit voor het aanpakken van trieste gevallen; heeft er moeite
mee om mensen een som geld te geven.
Mirjam Groenendijk vraagt zich af aan welke kant men wil werken:
aan de inkomsten- of aan de schuldenkant.
Rudolf van Tilborg vraagt zich af, of het te koppelen is aan de
minimaregeling.
Mirjam Groenendijk denkt aan bijstandsgerechtigden of mensen die
naar de voedselbank gaan. Haar voorstel is om een duidelijke groep
te kiezen en concreet met die groep aan de slag te gaan. Ze denkt
bijvoorbeeld aan meerjarige bijstandsgerechtigden met
kinderen. Kijk wat die mensen nodig hebben, of een laptop (voor
een van de kinderen), een cursus volgen waardoor er uitzicht op
inkomsten ontstaat, of misschien een extra kamertje in het huis
realiseren, zodat daar een kind kan studeren bv. “Duurzaam” is
misschien niet haalbaar.
Iedereen vindt het wel positief, dat de gemeente iets aan
armoedebestrijding wil doen.
Sandra van den Berg spreekt tenslotte nog haar zorg uit over het
inzetten van ervaringsdeskundigen; die zouden dan wel een
vrijwilligersvergoeding moeten krijgen.
Voor het weekend stuurt Mirjam Groenendijk al deze gedachten en
ideeën door naar de leden en wil dan graag na het weekend een
reactie ontvangen.

Ter bespreking:
a) Respijtzorg voor mantelzorgers, die overbelast dreigen
te raken.

Niemand weet precies, hoe dat in Rhenen geregeld; er is wel een
keer een nota over geschreven. Sandra is bezorgd over de grote
hoeveelheid mantelzorgers, die daarin de weg niet weten.
Respijtzorg is kostbaar. De conclusie is, dat er onderzoek in de
gemeente moet worden gedaan naar de stand van zaken en de
beleidsvorming. Mirjam Groenendijk doet dit en formuleert de vraag.
b) FNV-oproep om de eigen bijdrage voor de WMO kwijt te
schelden.
Vanuit de ASD wil men de gemeente verzoeken daaraan mee te
werken.
c) Arbeidsmigratiebeleid.
Sandra van den Berg gaat, namens de Adviesgroep, bij de gemeente
navraag doen naar haar beleid op dit gebied. Zorgelijk is het, dat
zowel in Rhenen als in Elst panden worden opgekocht om
arbeidsmigranten in te huisvesten. Daarbij zal ze verwijzen naar het
plan Roemer dat in de Tweede Kamer besproken is.

5. Nieuwe vergaderdata in 2021:
De nieuwe data worden: 13 januari (toegevoegd aan voorstel),
10 februari, 14 april, 9 juni, 8 september en 10 november.

6. Rondvraag:
Sandra van den Berg heeft een artikel doorgestuurd over de
worsteling van
gemeenten met de grip op Sociaal Domein.
Dat lijkt in de gemeente Rhenen niet aan de orde.
Mirjam
Groenendijk
meldt
dat
het
Informatiedocument
inhoudelijk op enkele punten aangepast is, ook aan de lay-out
is iets veranderd. Als een lid dat nog een keer op de agenda wil
hebben, moet die een voorstel aan haar sturen.
Arij van der Staaij moet vaststellen, dat er uit de raad geen animo
blijkt om zitting te nemen in de regionale raad. Spijtig vindt hij dit.
Mirjam Groenendijk zal op de volgende vergadering graag informatie
geven over de bijeenkomst van 30 november over veranderingen in
het nieuwkomerbeleid.

Besluitenlijst:
•
•
•
•

MS

Mirjam Groenendijk verstuurt na komend weekend het
advies van de Adviesraad over het Plan van Aanpak
Armoedebeleid aan betreffende ambtenaar.
Mirjam Groenendijk zoekt uit hoe het met de
Respijtzorg in de gemeente gesteld is.
Mirjam Groenendijk verzoekt de gemeente namens de
ASD om gehoor te geven aan de oproep van de FNV.
Sandra van den Berg doet onderzoek naar het
arbeidsmigratiebeleid in onze gemeente.

