Adviesraad Sociaal Domein

Notulen 20 januari 2021
Aanwezig:

Mirjam Groenendijk, Arie van der Staaij, Arie Stuijt,
Sandra van den Berg, Tineke Budding

Afwezig:

Marieke Schouten, Rudolf van Tilborg (met
kennisgeving)

Notulen:

Toke Mosselman

1. Mirjam Groenendijk opent om 13.30 uur zonder problemen de
vergadering via Teams en wenst ieder nog een gezond 2021.
a) Mededelingen:
o Het
jaarverslag
van
2020
gaan
Mirjam
en
ondergetekende nog opstellen.
o Tineke Budding spreekt haar zorgen uit over de Rhenense
jeugd in Coronatijd. Het Nederlands Jeugd Instituut
heeft hierover een schrijven naar alle gemeentes
gestuurd en ook middelen ter beschikking gesteld. Zij
stuurt dat aan de leden door. Ze wil graag weten of en
welke acties onze gemeente heeft ondernomen.
o Verschillende leden spreken hun afschuw uit over de
toeslagenaffaire en de rigide houding t.a.v. mensen in de
bijstand, die blijkens de uitspraak van de rechter zelfs
geen boodschappen van een ouder mogen aannemen en
een boete opgelegd krijgen. Hoe gaat de gemeente
Rhenen hiermee om?
b) Voortgangsverslag:
o Zowel Sandra van den Berg als Mirjam Groenendijk
vonden het gesprek met de wethouders De Heer en Van
Eeten, Marcel Simons en Jan Verweij prima van toon.
Marcel Simons bleek niet goed op de hoogte van de rol
van de Adviesraad, maar dat lijkt nu helder te zijn. Arie
van der Staaij is ontevreden over het gebrek aan
informatievoorziening door de gemeente; Mirjam
Groenendijk gaat de gemeente daarover aanschrijven.
o Arie van der Staaij meldt dat de nieuwe leden van
Hulpmaatjes zich digitaal presenteren op 26 januari a.s.
Mirjam Groenendijk had een goed gesprek met de
voorzitter, Kees Jochemsen.
c) Ingekomen berichten:
o De
regeling
huishoudelijke
Ondersteuning
voor
Mantelzorgers en Respijtzorg 2020 in de gemeente
Rhenen. De leden vinden dat er sprake is van ad hoc-

beleid; men leest niets over dagactiviteiten, die
mantelzorgers zouden kunnen ontlasten en waarvoor aan
de gemeente geld wordt verstrekt. Bovendien is 5,5 uur
per maand huishoudelijke zorg ook wel heel matig. Men
vindt het allemaal te summier. Tenslotte merkt men op,
dat het volstrekt onduidelijk is, hoe burgers hierover
geïnformeerd worden.
2. Verslag van 11 november 2020:
o n.a.v. pt.3b de vacature in de Regionale cliëntenraad Vallei,
merkt Mirjam Groenendijk op, dat het gewenst is, dat er een
plaats open blijft voor iemand uit de gemeente Rhenen.
o Arie van der Staaij merkt op dat
de nieuwe Stichting
Hulpmaatje Rhenen voortgekomen is uit een fusie van
Formulierenbrigade, Noodfonds, Schuldhulpmaatje en
Jobhulpmaatje.
o n.a.v. pt.4 merkt Arie van der Staaij op, dat de Adviesraad,
nadat het uitgebrachte advies in de Gemeenteraad besproken
is, een officiële reactie van B&W dient te krijgen.
o n.a.v. pt.4b merkt Mirjam Groenendijk op, dat ze niets meer
vernomen heeft over het advies over de eigen bijdrage voor de
WMO.
o n.a.v. pt.4c merkt Sandra van den Berg op, dat ze het plan van
Emiel Roemer gelezen heeft, waarin hij adviseert om woon- en
arbeidsplekken van migranten in elke gemeente te registreren.
De vraag is, hoe onze gemeente daarmee omgaat. Dit wordt
een agendapunt op de volgende vergadering.
o n.a.v. pt.5 iedereen gaat akkoord met de voorgestelde
vergaderdata.
3. Adviezen:
o Gevraagd advies door Marcel Simons over het huidige
Beleidsplan Minimaregelingen, dat eind 2021 afloopt.
Arie van der Staaij vraagt zich af in hoeverre er gekeken wordt
naar de beschikbaarheid van Pc’s in gezinnen en of er
nagedacht wordt over Huiswerkbegeleiding. Hij vindt dat de
Adviesraad hierover moet adviseren en wil ook graag weten of
het werkveld, de Stichting Hulpmaatje, hierbij betrokken wordt.
De Adviesgroep wacht de voorstellen af alvorens advies uit te
brengen.
o Ongevraagde adviezen. Voor de mantelzorgkwestie moet
een beter beleid komen; het moet beter geformuleerd worden.
Men vraagt zich bovendien af, hoe het gaat met de
jongerenproblematiek in Elst en Achterberg. Tineke
Budding vindt, dat de jongeren erbij betrokken moeten worden;
er moet helder worden wat ze nodig hebben en wat de
gemeente daarin kan betekenen. Er schijnt nu weinig overleg

te zijn. Sandra van den Berg neemt contact op met de
Jongerenraad.
4. Vooruitblik:
De gemeente heeft toegezegd, dat ze ons de jaaragenda van de
gemeenteraad zullen toesturen.
5. Interne aangelegenheden:
o Portefeuilles van de leden van de Adviesraad:
a. Tineke Budding: jeugd, onderwijs, werk en armoede
(inkomen kan er uit).
b. Arie van der Staaij: werk, inkomen en armoede. Toevoegen
gezondheidszorg.
c. Sandra van den Berg: mensenhandel beleid, mensen met een
migratie-achtergrond.
d. Rudolf van Tilborg heeft laten weten, dat mensen met een
verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische
beperking uit zijn portefeuille kunnen.
De vraag of er nog vacatures vervuld moeten worden is nog
niet beantwoord.
o Rooster van aftreden:
De termijn van Tineke Budding loopt in dec.2021 af en dat gaat
zij ook doen.
Arie van der Staaij ’s termijn loopt af eind december 2022; hij
wil verder zo lang als hij er toe in staat is.
o Werving nieuwe leden. Daarover is nog niets besloten
6. Rondvraag:
Arie Stuijt deelt mee, dat hij zich heeft ingeschreven voor een congres
over de zorg in maart 2021. Hij zal daarvan verslag doen.
Om 14.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Besluitenlijst:
o Mirjam Groenendijk en ondergetekende maken het
jaarverslag van 2020.
o Mirjam Groenendijk stuurt reactie op Mantelzorgbeleid.
o Tineke Budding stuurt ons een schrijven van het
Nederlands Jeugdinstituut toe.

o Mirjam Groenendijk laat de gemeente weten, dat de
Adviesraad over een aantal concrete onderwerpen en in
het algemeen beter geïnformeerd wil worden.
o Sandra van den Berg neemt contact op met de
Jongerenraad.
o Toke Mosselman werkt sheet van portefeuilleverdeling
bij.
MS

