Adviesraad Sociaal Domein

Notulen 14 april 2021
Aanwezig:

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

Notulen:

Toke Mosselman

1. Om 13.30 uur heet Mirjam Groenendijk iedereen welkom.
• Mededelingen. Rudolf van Tilborg vertelt over de
samenwerking met Cliëntenraad De Vallei. Op initiatief van Arie
van der Staaij gaan er in de toekomst notulen uitgewisseld
worden en ze hebben afgesproken twee maal per jaar contact
met elkaar te hebben. Het verzoek aan de aan de ondersteuner
is om alle mail van de Cliëntenraad door te sturen naar Rudolf
van Tilborg en Arie van der Staaij.
• Arie van der Staaij vermeldt dat gisteren in de raadsvergadering
in de woonvisie van de gemeente Rhenen ter sprake kwam, dat
er behoefte is aan een 24-uurs voorziening voor ouderen. Op
de vraag van Sandra van den Berg of er ook over jongeren
gesproken is,
zegt Arij van der Staaij dat er over starters
gesproken is en dat er nog meer info over komt.
• Mirjam Groenendijk heeft nog geen contact weten te krijgen
met de ambtenaar die zich met arbeidsmigranten bezig houdt.
Moet opnieuw op de agenda, want er zijn signalen dat de
woonsituatie van in Rhenen op diverse punten te wensen over
laat.
• Mirjam Groenendijk meldt dat het discussiestuk over de website
in juni ter sprake komt.
• Voortgangsverslag. In de vorm zoals we het gewend waren,
zal het verdwijnen. In de agenda zal er per agendapunt, indien
nodig toelichting worden gegeven. Zaken die niet in de agenda
terecht komen, zullen bij de mededelingen genoemd worden.
• De vacature is op Facebook geplaatst onder de titel: Adviesraad
Sociaal Domein Rhenen. Arie van der Staaij vond de tekst in het
Gemeentenieuws niet wervend genoeg en ook de vormgeving
kan beter; Marieke Schouten biedt aan dit te doen.

2. Conceptverslag van 17 maart 2021. Naar aanleiding van een punt
in de rondvraag over de onvrede bij Schuldhulpmaatje over slechte
samenwerking met het Budget-loket, vertelt Rudolf van Tilborg, dat
het Budget-loket verbetering heeft toegezegd. Er zal twee maal per
jaar overleg met Schuldhulpmaatje worden georganiseerd. Arie van
der Staaij wil er nog eens op aandringen, dat mensen hier in Rhenen
worden geholpen en niet voor elk wissewasje naar Veenendaal
hoeven.
3. Adviezen.
1) Reacties op uitgebrachte adviezen en gevraagde adviezen:
a. De Raad kan zich vinden in de reactie op het Plan van
Aanpak Armoedebestrijding; men voelt zich serieus
genomen. Wel merkt Arie Stuijt op, dat het, vanaf juni
2020, veel te lang heeft geduurd. Rudolf van Tilborg
vertelt, dat er werkgroepen worden gevormd, die e.e.a.
verder gaan uitwerken, waarop Marieke Schouten
opmerkt, dat er in andere steden voorbeelden te over zijn
van hoe mensen in armoede elkaar kunnen ontmoeten en
ondersteunen. Zij stuurt een link door naar Rudolf van
Tilborg en Arie van der Staaij.
b. Ook in de reactie op het advies betreffende de
Minimaregelingen kan de Raad zich vinden.
c. Gevraagd advies over het Concept Verordening
Jeugd. Mirjam Groenendijk heeft geïnformeerd naar een
Beleidsvisie hieromtrent, maar die blijkt er niet te zijn.
Tineke Budding heeft wel een aantal vragen. Zij vindt het
goed, dat in de verordening is opgenomen, dat informatie
altijd met de jeugdige en zijn/ haar ouders wordt gedeeld,
maar bij art. 6 worden eerst de ouders en dan de
jeugdige genoemd, terwijl dat meestal andersom staat.
Heeft dat een reden of is dat toeval? In hst. 3 art. 3 staat
dat het College zo snel mogelijk …. een besluit zal nemen,
maar er wordt geen uiterlijke termijn genoemd. Verder
vraagt zij zich af, wat het voor de hulp aan een jeugdige
betekent, wanneer vanwege oneigenlijk gebruik van een
PGB door ouders, de hulp wordt beëindigd. Desondanks
wil de Raad wel advies uit te brengen. Arie van der
Staaij merkt op, dat dit een landelijke verordening lijkt;
hij mist de knelpunten die specifiek voor de gemeente
Rhenen gelden. In de tweede week van mei gaat Mirjam

Groenendijk overleggen met Tineke Budding en Sandra
van den Berg, waarna zij een conceptadvies op papier
zetten.
2) Ongevraagde adviezen:
a. nog geen toelichting gekregen op het landelijke beleid
t.a.v. arbeidsmigranten
b. nog geen reactie ontvangen op het advies betreffende
de regeling huishoudelijke Ondersteuning voor
mantelzorgers en Respijtzorg.
4. Vooruitblik:
a. de Raad wil adviseren over de nieuwe Wet Inburgering. Marieke
Schouten en Arie Stuijt formuleren een conceptadvies.
b. betreffende Volwasseneducatie: de Raad wil het plan graag
inzien, alvorens te besluiten of zij daarover wil adviseren.
c. Jaarstukken IW4: de Raad wil hierover de stukken plus evaluatie
ontvangen. Na overleg van Mirjam Groenendijk met Arie Stuijt en
Marieke Schouten, zullen laatstgenoemden een conceptadvies
formuleren.
5. Interne aangelegenheden:
- De website van de Adviesraad komt in juni a.s. ter sprake.
- Omdat de website van de gemeente veel bezocht wordt, zal Sandra
van den Berg ook daar de vacature op plaatsen.
6. Rondvraag.
Er is door Covid-19 vanuit de gemeente een groot beroep gedaan op
de TOZO-regeling. Men vreest, dat het aantal burgers in de bijstand
flink zal toenemen, nadat alle Corona-maatregelen gestopt zijn. Arie
Stuijt heeft nu de vergadering in zijn geheel goed kunnen volgen en
zegt daarvan genoten te hebben. Marieke Schouten is blij, dat er iets
gaat gebeuren op het gebied van Inburgering. Tenslotte merkt Tineke
Budding op, dat de Adviesraad ook in de Gemeentegids zou moeten
staan. Dat komt terug bij het onderwerp communicatie.
Besluitenlijst:
- Arie van der Staaij en Rudolf van Tilborg blijven regelmatig
contact onderhouden met Cliëntenraad De Vallei.
- Het Voortgangsverslag in huidige vorm verdwijnt; bij
agendapunten wordt de noodzakelijke toelichting en/ of
vraagstelling genoteerd.

Actielijst:
-

-

-

De ondersteuner zal alle mail van de Cliëntenraad aan Arie
van der Staaij en Rudolf van Tilborg doorsturen.
Mirjam Groenendijk nodigt opnieuw ambtenaar uit voor
toelichting op arbeidsmigratie.
Mirjam Groenendijk schrijft discussiestuk over het gebruik
van de website.
Marieke Schouten plaatst de vacature voor de Adviesraad
opnieuw in Gemeentenieuws.
Marieke Schouten stuurt link over Armoedebestrijding in
andere plaatsen, naar Rudolf van Tilborg en Arie van der
Staaij.
Mirjam Groenendijk overlegt tweede week mei met Tineke
Budding en Sandra van den Berg over de Verordening
Jeugd,
waarna
laatstgenoemden
vervolgens
een
conceptadvies schrijven over de Verordening Jeugd.
Marieke Schouten en Arie Stuijt stellen t.z.t., na overleg met
Mirjam Groenendijk, conceptadvies op over de Wet
Inburgering.

Om 15.00 uur sluit Mirjam Groenendijk de vergadering.

Ms.

