Adviesraad Sociaal Domein

Notulen 9 juni 2021
Aanwezig:

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

Notulen:

Toke Mosselman

1. Na enige hapering om iedereen tot TEAMS toe te laten, opent de
voorzitter om 13.30 uur de vergadering.
In het rondje langs de leden, komen er veel zorgen voorbij: over de
misstanden in de Jeugdzorg, waarvoor de gemeenten nu eindelijk wel
meer geld gaan krijgen, het toenemend aantal steekincidenten onder
de jeugd en de negatieve impact van de sociale media op jongeren,
zorg over de woningmarkt, wat een breed maatschappelijk probleem
aan het worden is en de komende jaren vrijwel onoplosbaar lijkt , een
tekort aan verpleeghuisplaatsen, de privacywetgeving, die
bemoeizorg enorm belemmert; mensen in nood zij steeds moeilijker
te bereiken plus de snelle bestuurlijke wisselingen die veranderingen
belemmeren. Toch worden er ook positieve dingen genoemd: er is
meer aandacht van mensen voor elkaar en de extra middelen in de
Jeugdzorg. Men is benieuwd hoe de gemeente dit extra geld gaat
inzetten.
2. Conceptverslag van 14 april 2021:
Enkele opmerkingen naar aanleiding van het verlag zijn:
- Er is wel contact geweest met Mw. Roosendaal, maar zij zal ons
pas in september bijpraten over de arbeidsmigranten in Rhenen.
- De voorzitter belooft het discussiestuk over de website in
september op de agenda te zetten.
- N.a.v. pt. 5 vertelt Sandra van de Berg, dat ze de vacature
advertentie op Facebook geplaatst heeft; daar is een reactie op
gekomen. De voorzitter en Sandra van de Berg hebben vlg. week
een afspraak met de kandidaat. Arie van de Staaij heeft een aantal
mensen benaderd, maar die gingen niet op zijn uitnodiging in.
3. Adviezen:
1) Gevraagde/ uitgebrachte adviezen:
a. In het kader van Armoedebestrijding wordt er advies
gevraagd over het invoeren van een Doelrekening.
Rudolf van Tilborg en Arie van der Staaij maken uit de

reactie van de Cliëntenraad op, dat de invoering van zo’n
rekening nog niet adviesrijp is. Zij geven aan dat het goed
is om af te wachten wat de Cliëntenraad adviseert en ons
daarbij aan te sluiten. Zij vrezen dat er nog veel haken
en ogen zitten aan de invoering van genoemde rekening.
Mirjam Groenendijk vraagt beide heren de Rhenense kant
hiervan in de gaten te houden en zij zal de betreffende
ambtenaar laten weten, dat de Adviesraad haar advies
nog even aanhoudt.
b. Gevraagd advies over het Concept Visie
uitgangspunten Maatschappelijk Opvang:

en

Mirjam Groenendijk begint met het stellen van enkele
vragen:
-

zijn gebruikers voldoende betrokken, waarop de
meeste leden te kennen geven, dat niet het geval te
vinden.

-

is het doel: ‘iedereen te zijner tijd onder dak’,
ambitieus genoeg? Sandra van de Berg vindt de ambitie
prima, of dat nu realiseerbaar is of niet. Tineke Budding
vindt het een goed geschreven stuk. Arie van der Staaij
merkt op, dat men daklozen die in die situatie gelukkig
zijn, met rust moet laten. Hij mist maatwerk, want je kunt
deze groep mensen niet over één kam scheren. Arie Stuijt
zegt, dat je eerst moet uitvinden, of mensen sowieso
aanspreekbaar zijn.

-

Mirjam Groenendijk vindt in de nota wel maatwerk; maar
merkt op dat de Adviesraad van Ede belangrijker lijkt dan
de andere Adviesraden uit de regio. Rudolf van Tilborg is
blij met de preventieve maatregelen. Arie van der Staaij
vindt het jammer dat het Leger des Heils niet is benaderd;
zij hebben veel ervaring op dit gebied.

-

Uitgangspunten: ‘niemand slaapt tegen zijn wil op
straat’ en ‘de opvang is sober maar doelmatig’.
Sandra van de Berg zou meer huiselijkheid willen creëren;
zij is bang, dat sober betekent, dat mensen zo snel
mogelijk weer op straat moeten staan. Rudolf van Tilborg
heeft geen moeite met het woord sober; het gaat immers
om een eerste opvang en bovendien gaat het om een heel
diverse groep mensen. Arie van der Staaij geeft een
voorbeeld van Amsterdam, waar de opvang plaats vond

in een redelijke en huiselijke woning, wat heel positief
werkte.
-

‘Lokaal wat kan, regionaal wat moet’. Is dat in
Rhenen goed geregeld, vraagt Mirjam Groenendijk. Daar
is geen goed zicht op, meent Rudolf van Tilborg, waarop
Sandra van de Berg opmerkt, dat je de expertise niet
teveel moet versnipperen, want Rhenen is misschien
daarvoor te klein. Wel zou er betere nazorg moeten zijn
op lokaal niveau. De Adviesraad is unaniem van
oordeel, dat de expertise regionaal geregeld moet
worden en dat er blijvende hulpverlening moet zijn
op lokaal niveau.

-

Preventie. Heeft men daar vertrouwen in? Arie van
der Staaij merkt op, dat het niet uitsluitend over daklozen
gaat, maar ook over anderen die door omstandigheden in
de knel komen; hij geeft een voorbeeld van een man, die
door een scheiding volkomen de weg kwijt raakte en in
een kraakpand werd gevonden. Ook mist hij
samenwerking tussen de diverse hulpverleners. Ze
zouden niet alleen vanuit hun eigen focus moeten
redeneren. De verslaafde dakloze moet bv. eerst van zijn
verslaving worden af geholpen. Sandra van de Berg merkt
op, dat de quote: ‘maatwerk bieden’ wel laat zien, dat
hulpverleners de samenwerking zoeken.

-

Vernieuwen van de opvang. De voorzitter merkt op,
dat men in Ede gaat moderniseren. Marieke Schouten
vindt de oplossingen die genoemd worden, erg summier
beschreven en zegt, dat er een gedegen plan moet komen
t.a.v. de diverse woonvormen na dakloosheid. Iemand
noemt de vorm van “kamers met kansen”, waar mensen
met problemen in een pand samenwonen met studenten,
die een oogje in het zeil houden. Sandra van de Berg
merkt
op,
dat
het
nooit
alleen
gaat
om
woonproblematiek; tegelijkertijd moeten de diverse
andere problemen worden aangepakt.

-

Mirjam Groenendijk maakt een conceptadvies, stuurt dit
door naar Marieke Schouten en Arie Stuijt voor evt.
aanvullingen.
Daarna
stuurt
zij
het
naar
de
desbetreffende ambtenaar.

c. Er wordt advies gevraagd over de Valleihoppe/
regiotaxi. Omdat de leden deze bijlage niet ontvangen
hebben, zorgt de notulant alsnog voor verspreiding

hiervan, waarna Mirjam Groenendijk gaat overleggen met
Marieke Schouten en Arie Stuijt. Ook de andere leden
kunnen hun zegje daarover doen en dit doormailen aan
de voorzitter.
d. De vragenlijst over Beschermd Wonen is door de
voorzitter ingevuld en geretourneerd; ze vond dat er erg
veel “open deuren” in de vragen stonden.
e. Over de reeds besproken TONK-regeling wordt
opgemerkt, dat het om zoveel papierwerk gaat, dat
ondernemers om die reden ervan af zien om hem aan te
vragen. Men denkt, at het veel te ingewikkeld wordt
gemaakt. Rudolf van Tilborg geeft aan dat hij met enkele
andere leden een gesprek met Marcel Simons wil om over
de problemen bij de uitvoering te praten. Arie van der
Staaij en Arie Stuijt willen daar ook graag aan deelnemen.
De voorzitter neemt daarover contact op met Dhr.
Simons.
f. Op het uitgebrachte advies over De Verordening Jeugd
is nog geen reactie ontvangen.

2) Ongevraagde adviezen:
a) Nog geen reactie ontvangen op het advies betreffende de
Regeling huishoudelijke ondersteuning.
b) De toelichting op het beleid in Rhenen t.a.v.
arbeidsmigranten is verschoven naar de vergadering van
september.
4. Vooruitblik komende periode:
a. Het stuk over de nieuwe Wet Inburgering is nog niet
beschikbaar.
b. De voorzitter heeft doorgegeven, dat de Adviesraad het stuk
over Volwasseneducatie graag wil inzien, alvorens te
besluiten of zij daarover wil adviseren.
c. De Jaarstukken IW4 zijn er ook nog niet. Zodra die er zijn,
zal Mirjam Groenendijk in overleg met Arie Stuijt en Marieke
Schouten een conceptadvies formuleren.
5. Interne aangelegenheden:
- Sandra van de Berg heeft de vacature voor de Adviesraad
op Facebook geplaatst en daar is één reactie op gekomen.

Ook is de verbeterde versie in het Gemeentenieuws
geplaatst.
6. Rondvraag:
- Mirjam Groenendijk vraagt, of de agenda-voering in de
huidige vorm is bevallen, waarop de leden hun
instemming betuigen.
- Arie van der Staaij zegt zich zorgen te maken over hoe
we mensen in armoede kunnen bereiken; dat zou bv.
kunnen via de woningstichting, maar de privacywetgeving
gooit daarbij roet in het eten.
- Marieke schouten vraagt of de nieuwe Wet Inburgering
nog voor de zomer komt. De voorzitter kan daar geen
uitspraak over doen.
Besluitenlijst:
-

-

Wat betreft de invoering van een Doelrekening
vindt de Adviesraad, dat ze mee wil gaan met het
besluit van de Cliëntenraad in deze. Arie van der
Staaij en Rudolf van Tilborg houden de Rhenense
kant hiervan in de gaten.
Wat betreft de TONK-regeling willen Arie van der
Staaij en Arie Stuijt z.s.m. een gesprek hierover met
Marcel Simons.

Actielijst:
-

-

-

-

Mirjam Groenendijk schrijft een conceptadvies
aangaande het Concept Visie en uitgangspunten
Maatschappelijke opvang. Zij stuurt die door naar
de andere leden voor mogelijke amendering en
vervolgens stuurt zij het naar de betreffende
ambtenaar.
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.
Mirjam Groenendijk regelt afspraak met Marcel
Simons voor leden adviesraad om over de TONKregeling te overleggen.
Mirjam Groenendijk mailt vragen van de raad over
arbeidsmigranten in de gemeente Rhenen naar Mw.
Roosendaal.

Om 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ms.

