Adviesraad Sociaal Domein

Notulen 17 maart 2021
Aanwezig:

Mirjam Groenendijk, Arie van der Staaij, Sandra van den
Berg, Tineke Budding, Rudolf van Tilborg.

Afwezig:

Marieke Schouten (met kennisgeving) en Arie Stuijt.

Notulen:

Toke Mosselman

1. Mirjam Goenendijk opent om 13.30 uur de vergadering. Ze deelt mee,
dat ieder akkoord gaat met de voorgestelde vergaderdata. Verder
heeft ze een mail over Jeugdzaken ontvangen; die is niet verspreid.
Voortgangsverslag: de voorzitter deelt mee, dat er in het
voortgangsverslag vanaf nu verwijzingen naar agendapunten zijn
toegevoegd. Zij heeft geen reacties uit het gemeentehuis op de recent
uitgebrachte
adviezen
ontvangen.
Verder
heeft
zij
het
stakeholdersoverleg woonvisie bijgewoond, maar helaas is het
onderwerp van de arbeidsmigranten niet aan de orde gekomen.
Sandra van den Berg vraagt of er een woonvisie is voor bepaalde
doelgroepen, bv. voor jongeren. Dat blijkt niet zo te zijn.
Jaarverslag: Arie van der Staaij merkt op, dat het Jaarverslag
verzonden moet worden naar B&W; wij verzoeken het bij de
ingekomen stukken te voegen en door te sturen naar de
Gemeenteraad. Marieke Schouten heeft schriftelijk de vraag gesteld,
of er nog een vervolg op de ontwikkelingen in het ‘Taalhuis’ komt.
Daarover kan de voorzitter geen uitsluitsel geven. Sandra van den
Berg vindt het een overzichtelijk verslag.
2. Conceptverslag van 10 februari 2021. Betreffende punt 1. stuurt
Tineke enkele aanvullingen en wijzigingen door; die komen in het
definitieve verslag. Verder gaat men akkoord met het verslag.
3. Adviezen:
1) Er is nog geen reactie op het uitgebrachte advies betreffende het
Plan van Aanpak Armoedebestrijding.

2) Ongevraagde adviezen:
a. Mw. Roosendaal zou deelnemen aan ons overleg i.v.m. het
landelijk beleid t.a.v. arbeidsmigranten, maar blijkt bij
navraag door de voorzitter, verhinderd te zijn.
b. Op het advies betreffende De regeling huishoudelijke
Ondersteuning voor Mantelzorgers en Respijtzorg is nog
geen reactie ontvangen.
c. Begin februari gaf Jan Verweij per mail door, dat ook in
Rhenen sprake is van toename van jeugddepressiviteit.
Sandra van den Berg doet verslag van haar contact met de
voorzitter van de Jongerenraad. Deze stuurde al aan het
begin van de Corona-pandemie een brief aan de
gemeenteraad. Ook zocht hij contact met Schuldhulpmaatje.
Er is een goed contact met de jongerenwerker en met de
wethouder, Mozaïek en de CJG. Bovendien zijn ze actief op
het sociaal netwerk. Wel is het moeilijk om jongeren te
bereiken. Er is al wel e.e.a. gerealiseerd, maar er moet nog
meer actie ondernomen worden. Sandra van den Berg stuurt
een rapport over …?… door. Arie van der Staaij mist een nota
over jongerenbeleid in de gemeente. Hij zal nakijken wat
hierover in het Bestuursakkoord staat. Tineke Budding en
Sandra van den Berg zullen contact blijven houden met de
Jongerenraad. In het najaar zullen we dit punt opnieuw
agenderen en dan mogelijk een raadslid uitnodigen in ons
overleg.
4. Vooruitblik. Wat betreft de informatievoorziening: er komt een
nieuw lijstje van te raadplegen ambtenaren bij de verschillende
onderwerpen.
5. Interne aangelegenheden:
a. Verschillende leden geven aan, en aldus wordt besloten, dat
het niet tot de taak van de Adviesraad behoort om
onderwerpen aan te dragen bij de Gemeenteraad i.v.m. de
Gemeenteraadsverkiezingen van 2022, zoals dat 4
jaar geleden wel gebeurde.
b. Nut en noodzaak van de website van de Adviesraad roept
diverse vragen op. Heeft de Adviesraad wel een zelfstandige
taak in de publiciteit? Hoe vaak wordt de site bezocht? Heeft
een passieve site in deze tijd van sociale media nog wel zin?
Moet de Adviesraad daar een deskundige over raadplegen?

De voorzitter merkt op, dat we niet meer dan een Adviesraad
zijn en geen politieke partij. Mirjam Groenendijk vindt, dat
we eerst helderheid moeten hebben over het wie, wat en hoe
en ze zal het in het komende agenda-overleg aan de orde
stellen en opnieuw agenderen.
c. Portefeuilles. De voorzitter heeft een nieuw voorstel
gemaakt, waarin de diverse onderwerpen ondergebracht zijn
in drie groepen, te weten: de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, Jeugdwet en Passend Onderwijs en de
Participatiewet. Ze heeft de leden op grond van hun
deskundigheden daarin ondergebracht met de belangrijke
opmerking, dat ieder lid bevoegd blijft om over alle
onderwerpen mee te praten. Dat vindt Arie van der Staaij
heel belangrijk; er moet voorkomen worden dat er een soort
van Dagelijks Bestuur binnen het Bestuur ontstaat. Verder
heeft deze werkwijze als voordeel, dat het overzichtelijker is
en dat je zo ook gemakkelijker nieuwe mensen kunt werven.
De Raad gaat hiermee akkoord.
d. Vacatures. Er is iemand nodig met een achtergrond in de
Gezondheidszorg voor; de WMO moet dus uitgebreid worden
met het onderwerp Gezondheidszorg. Deze vacature moet
zowel op de gemeentelijke website als in het
Gemeentenieuws gepubliceerd worden.
6. Rondvraag:
- Rudolf van Tilborg merkt op, dat Schuldhulpmaatje zeer
ontevreden is over de samenwerking met het Budget-loket (waarin
ook Veenendaal en Renswoude zitten). Er zijn nog geen
contactpersonen en mensen met schulden worden niet efficiënt of
nog helemaal niet geholpen. Door Corona is er geen spreekuur in
de Westpoort. Mirjam Groenendijk vraagt of Rudolf hierover e.e.a.
op papier wil zetten, plus eventueel een voorstel voor een
ongevraagd advies. Dit kan dan op de volgende agenda komen.
- De voorzitter geeft aan, dat Mw. Roosendaal moet voor het
volgende overleg uitgenodigd worden.
Besluitenlijst:
o Arie van der Staaij gaat na wat er in Bestuursakkoord
staat over jongerenbeleid van de gemeente.
o Tineke Budding en Sandra van den Berg houden contact
met Jongerenraad.

o Mirjam Groenendijk schrijft discussienotitie over de
communicatie vis de website.
o Mirjam Groenendijk plaatst vacature op de website en in
het Gemeentenieuws.
o Rudolf van Tilborg schrijft notitie over problemen in de
samenwerking met het Budget-loket en doet voorstel tot
ongevraagd advies.
o Mirjam Groenendijk nodigt mw. Roosendaal uit voor
vergadering van 14 april 2021.
Om 15.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

