Notulen 8 september 2021
Aanwezig:

Mirjam Groenendijk, Arie van der Staaij, Arie Stuijt,
Marieke Schouten.

Afwezig m.k:

Rudolf van Tilborg, Tineke Budding ,Toke
Mosselman

Notulen:

Sandra van den Berg

1. Welkom:
• Introductie nieuw lid, Kim Severin. Alle leden hebben vragen
kunnen stellen. Hierna heeft Kim de vergadering bijgewoond.
• Sociaal moment: Iedereen heeft gebruik gemaakt van het
sociaal moment. We hebben het o.a. gehad over de
problemen in Afghanistan en de gemeente Nijmegen schaft
het keukentafelgesprek af.
• Mededelingen: Aanvullende planning ontvangen van Jan
Verweij. Wordt later doorgestuurd.
2. Conceptverslag 9 juni 2021
• Punt 3/1 Armoedebestrijding: Bij deze sluiten we aan bij het
advies van gemeente Veenendaal.
• Punt 3/2 Wet inburgering: Is nog steeds niet binnen en gaan
we navragen aan Barth van Eeten die later in de vergadering
zal aansluiten.
B. Besluitenlijst:
Tonk: Arie en Arie hebben contact gehad met Marcel. Hij heeft het
toegelicht en was wel positief.
De praktijk: iemand vroeg de Tonk aan in V’daal, maar gemeente
Veenendaal zei “je kan het beter intrekken omdat het toch wordt
afgewezen”. De aanvraag werd behandeld en er werd niet
gereageerd. Schuldhulpmaatje heeft contact opgenomen en gezegd
dat ze contact zal opnemen met gemeente Rhenen. In behandeling
→ afgewezen → tegen in gegaan. Nog geen antwoord. Zonder
schuldhulpmaatje was het niet gelukt. De regels waren erg
onduidelijk en particulieren beginnen er niet aan. Het kost zo veel
tijd en het is bureaucratisch. De persoon moest naar Veenendaal,
terwijl hij in Rhenen woont. Jolanda gaat hier over. Goed idee om
haar ook eens uit te nodigen.
C. Actielijst: Als er nog dingen openstaan deze op de actielijst terug
laten komen.

3. Bezoek van Willeke Roosendaal. Afdeling Handhaving. Zij
beantwoordt (vooraf gestelde) vragen over arbeidsmigranten in
gemeente Rhenen. Belangrijkste punten die er uit kwamen is, je te
realiseren dat arbeidsmigranten geen vluchtelingen zijn. Ze mogen zich
vestigen in Europa. Ze mogen hier werken en wonen hebben alleen
geen recht op voorzieningen, als ze daar behoefte aan hebben. In
Rhenen heeft de gemeente niet iedereen in beeld. Dit kwam uit het
onderzoeksrapport van Stichting Companen. Deze stichting gaat ook
een opsomming maken voor de regio FoodValley. Op adressen die
bekend zijn bij de gemeente, gaat handhaving langs . De gemeente wil
meer ‘goede’ plekken creëren.
4. Bezoek Barth van Eeten, Wethouder Sociaal Domein: Rhenen pakt in
het algemeen zaken heel pragmatisch op. Niet zo heel veel beleid,
maar betrokkenheid is erg groot.
Weinig beleid is niet altijd handig en verstandig maar wel veel inzet
waar nodig. Dat zorgt wel voor veel werkdruk, maar doet niets af aan
de motivatie.
Gehoopt wordt op een hogere structurele bijdrage voor jeugdzorg van
het Rijk . Dan zijn we financieel uit de zorgen. Dan zijn we
kostendekkend. We houden nu over op de WMO, maar dat dekt niet
het tekort op de Jeugdzorg.
Samenwerking met wethouder Jolanda de Heer werkt erg goed. Ze
doen samen het sociaal domein. We lopen naar de verkiezingen toe en
er worden nu nog weinig nieuwe dingen opgetuigd.
Mantelzorg en vrijwilligers ondersteuning. Daar is nu een
projectgroep voor opgezet samen met de vrijwilligers.(Q4 2021 nog
niets ontvangen dan gaan we aan de bel te trekken over vrijwilligers).
We kijken waar ze ondersteuning bij nodig hebben vanuit gemeente
Rhenen. Wat kunnen de vrijwilligers en wat moet een professional
doen? Eerst was het andersom : de gemeente vroeg aan professionals
wat kunnen jullie doen en de rest doet de vrijwilliger. Nu wordt het dus
andersom. Aan de vrijwilliger wordt gevraagd wat kunnen jullie en de
rest moet een professional doen. Ander vertrekpunt.
In ’t Bestegoed Elst komt nu een professional te staan als beheerder.
Je moet niet alleen verantwoordelijkheden geven, maar ook
bevoegdheden. Anders kunnen ze de verantwoordelijkheid niet
waarmaken.
Kees Rijnberg is nu manager afdeling sociaal domein. Opvolger Gerda.
(tot april 2022)

Visie op Rhenen wordt nu gemaakt. Pieter Bonthuis (gemeente secretaris)
heeft daarom voorgesteld om 2 interimmanagers aan te stellen bij vertrek
van 2 managers. Daarna wordt er gekeken hoe we gaan werken. Omdat
het na visie op Rhenen misschien de ambtelijke structuur wordt
aangepast.
Visie op Rhenen is toch voor de burgers of voor het werken van de
gemeente? Worden beide bekeken. Huidig gemeenteraad gaat een
voorlopig besluit nemen en de nieuwe raad (na verkiezingen) neemt daar
een definitief besluit op. De werkwijze, hoe de woonvisie wordt gedeeld
met de bewoners wordt als positief ervaren. Er komen bijeenkomsten,
pop-up in winkelcentra, jongerenraad, enquête, supermarkt etc.
Hoe zit het met samenwerking met andere gemeenten:
Professionele hulpverlening: Uitbesteed aan Veenendaal. Maar zou wel
beschikbaar zijn in Rhenen. Praktijk is dat iemand naar Veenendaal
moest. Barth geeft aan dat dit niet zou moeten mogen. Lastig soms om
met andere gemeenten samen te werken. Zij werken op hun eigen manier
en hebben eigen formats. Het is lastig als kleine gemeente om alle ballen
omhoog te houden, dus samenwerken is efficiënter.
Onderwerpen vanuit lijst Jan Verweij:
Herstelplan Covid 19: Andrea Stolk welzijnswerk, gaat zich 6-9 maanden
bezig houden met een project van herstel na Covid tijd. Covid heeft veel
schade gebracht. Overheid heeft middelen beschikbaar gesteld om het te
niet te doen. In de pot is nu nog €168.000 beschikbaar. Maatschappelijke
initiatieven worden ondersteund met dit geld.
Pilot Doelvermogen: Weet Barth niets van.
Doel vermogen: tweede rekening mogen hebben buiten vermogenstoets.
(bijv een erfenis). Daar hebben we geen kennis van genomen. Marcel
Simons heeft dit behandeld. Daar kunnen we de notitie opvragen. (idee
komt uit de koker van Monique Spoor, ervaringsdeskundige)
Arie v.d. Staay geeft aan, dat we niet altijd alle info krijgen. En dat we
soms dingen zelf moeten uitzoeken terwijl dat ook uit de raad zou moeten
komen. Vroeger werd ik vanuit de clientraad meegenomen naar
bijeenkomsten, maar niet in Rhenen ASDR. Barth geeft aan dat de
samenwerking dynamisch is. Hij vindt wel, dat wij over alles van Sociaal
Domein over geïnformeerd moeten worden en dat wij als ASDR beslissen
waar wij advies over willen geven. Er valt in de samenwerking nog winst
te behalen. Jan Verweij moet tegen al zijn collega’s zeggen, dat het naar
de ASDR moet. We zullen Jan nogmaals uitnodigen. Hem dichtbij je
houden en meerdere malen uitnodigen voor de vergadering of buiten de
vergadering om contact onderhouden met hem. Vraag Jan een lijst voor
2022 en geef aan waar je advies over wil geven.

Integraal gezondheidsbeleid: Komt er niet aan. Volgende
raadsperiode. Beleidsmedewerker Jose den Boer wil het oppakken maar
dan samen met de burgers/professionals. We zullen haar uitnodigen voor
een vergadering om hierover te praten.
Contract Welzijnswerk Rivierenstroom loopt af. Kunnen niet meer
verlengen. Moet opnieuw worden aanbesteed. Ze zijn tevreden over
Rivierenstroom. Wordt niet aanbesteed en is onderhands gegeven aan
Welzijnswerk. Anders weer nieuwe mensen. Mensen schijnen tevreden
zijn. Mozaïek wordt gewoon verlengd omdat dit nog kan. Hebben we dit
stuk ook gekregen? Vragen we na bij Jan Verweij.
Wet inburgering is nog niet vastgesteld, maar er is al wel een stuk
hierover geschreven. Er is nog een discussie over de financiën. Minister
geeft aan dat hij op zoek gaat naar meer financiën, voordat de wet
definitief wordt. Marcel Simons gaat hierover en Mirjam Groenendijk
spreekt hem er over aan. Wet wordt echt ingevoerd op 1-1-2022.
(landelijk)

5. Adviezen:
1. A. Er zijn geen nieuwe adviesvragen.
B. Maatschappelijke Opvang advies gegeven en nog geen reactie op
ontvangen.
Vraag wethouder: Wat als wij het niet eens zijn met een terugkomende
reactie wat dan?
Worden de stukken ook toegevoegd aan de raadsvergaderingen?
Mirjam geeft aan dat dit nu wel zo is.
Jaarstukken IW4 nu beschikbaar. Punt 4ac. Werkgroep WMO
zou hier een advies over geven. Wordt uitgezocht hoe het ook alweer
zat.
C. Doelrekening: Nog geen reactie op terug.
Minimapas. Wel een reactie op terug ontvangen. Ze hebben er serieus
op gereageerd. Praktijk: De mensen die er recht op hebben moeten
veel aanleveren en ondergaan het allemaal. (gelatenheid)
Reactie terugontvangen over verordening Jeugd.
1. Gek dat de verordening en het beleidsstuk los staan van elkaar. Is
apart. Hoe gaan we hiermee om? Als het bij de raadsstukken zit,
dan laten we het zo. Als het niet zo is dan kijken we even, wat we
verder nog kunnen doen.

6. Evaluatie website: Is uitgesteld i.v.m. de tijd.
Slot: Bespreken kandidatuur Kim. Wil nog steeds graag aansluiten. Wij
zijn ook positief. Een aanwinst. Nog even navragen hoe ze de vacature
heeft gezien. Leuk om te weten.

Besluitenlijst:
Actielijst:
-

-

-

-

De notulant stuurt per omgaande de bijlage over de
Valleihopper, waarna leden van de raad z.s.m. hun
reacties mailen naar Mirjam Groenendijk. Zij stuurt
dan het advies door naar de gemeente.
Kim voorstellen aan de raad als nieuw lid van de
ASDR
Aanvullende planning van Jan Verweij zal
doorgestuurd worden naar de leden.
Jolanda uitnodigen over de praktijk van de TONK
regeling.
Jan Verweij uitnodigen voor het bijwonen van een
vergadering. (zie de notulen)
Uitnodigen voor een vergadering, mevrouw Jose
den Boer over de integrale gezondheidszorg
Mirjam zal Marcel aanspreken op de wet
inburgering.
Jaarstukken IW4. Mirjam zoekt uit hoe het ook al
weer zat met een eventueel advies dat we zouden
geven (samen met de leden die over de WMO gaan)
Verordening Jeugd. Advies van ASDR, wordt dit
meegenomen in de raadsstukken? Mirjam checkt
het.
Evaluatie
website:
volgende
vergadering
bespreken.

