Adviesraad Sociaal Domein
Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 5 september 2019
Aanwezig: dhr.Beringen, mevr. Hage, dhr.Horst, dhr. Jongejan, mevr. Jongeling, dhr.de Koe,
mevr. Mooijenkind, dhr. Mulder, dhr. Selten (vz), dhr. Verhaak en dhr.van Zoelen
Afwezig: dhr. v.Dijk, dhr. Lasut, mevr. v.der Pol en dhr. Poppe
Notuliste: mevr.Hogendoorn
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder
dhr. Jongejan, die vanavond voor het eerst als nieuw lid van de Adviesraad aanwezig is.
Aansluitend stelt deze zich kort aan de overige leden voor.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen, inkomende, uitgaande post (ook informatie vanuit de
werkgroepen)
De voorzitter staat stil bij het feit dat het afgelopen half jaar, op verzoek van het college, veel
adviezen door de ASD zijn uitgebracht. Dat waren “stevige” adviezen over forse thema’s zoals
transformatieagenda van de diverse transformatieprogramma’s, beleidskader jeugd,
welzijnsnota. Vanuit het college hadden deze een vrij algemeen beleidskaderstellend doel.
Hierdoor is de ASD vooral bestuurlijk en beleidsmatig bezig geweest. Ook zijn er wat
meer technische adviezen uitgebracht over verordeningen en aanbestedingsleidraden. De
voorzitter verwacht dat de komende tijd er wat minder gevraagde adviezen binnen zullen komen
en de adviezen, die gevraagd gaan worden zullen vermoedelijk wat minder omvangrijk zijn,
maar het zal meer gaan over de uitvoering. De voorzitter verwacht dat dit de ASD ruimte
geeft om het komende jaar meer zelf de agenda van de ASD te bepalen. Hierbij is het belangrijk
het contact te leggen met de burgers van Nieuwegein en ook de spreekbuis van deze
burgers te zijn.
-Dhr. Horst informeert of het document van Movisie de komende tijd nog een keer opge voerd
kan worden op de agenda. Afgesproken wordt, dat dit zal gebeuren.
-Aanvankelijk was het de bedoeling dat dhr. Kersten van de gemeente vanavond een presentatie
zou geven over de regionale inkoopstrategie, maar doordat het afscheid van dhr. Peters tegelijk
gepland is, wordt deze presentatie doorgeschoven naar de volgende vergadering van 17
oktober.
-In de komende vergadering vindt door mevr.v.Boxtel en/of mevr. Eijkman van de gemeente
ook een presentatie plaats over het thema jeugdhulp met verblijf.
-In de vergadering van 28 november komt dhr. Bolink van Geynwijs, als vervolg op het gesprek
dat in het voorjaar met hem heeft plaatsgevonden met de voorzitter en vicevoorzitter. We
kunnen dan bijgepraat worden over de ontwikkelingen bij Geynwijs de afgelopen anderhalf jaar.
-Dhr. Beringen deelt mede dat eerder aangegeven is, om het thema wonen in het najaar te
agenderen. Doordat er nu al een planning is voor de komende 2 vergaderingen stelt hij voor dit
thema begin volgend jaar te plannen. Dhr. Beringen zal een signaal afgeven zodra dit
onderwerp op de ASD agenda geplaatst kan worden.

-Dhr. de Koe geeft nog een keer aan, dat er een medewerker van het Leger des Heils graag de
ASD wil informeren over de werkwijze van het Leger des Heils.
-De voorzitter deelt mede, dat de gemeenteraad besloten heeft, als experiment, tot het eind van
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het jaar anders te gaan werken mbt de commissies en raadsinformatieavonden. Dit wordt
samengevoegd tot avonden van de raad en daar is elke donderdagavond voor gereserveerd,
behalve de donderdagavond, waar de reguliere raadsvergadering plaatsvindt. Volgende week
staat o.a. Jeugdhulp op de agenda en de donderdag daarna (19/9)Welzijn in de wijk. Beide
avonden zijn informatief. De voorzitter zal naast de leden zelf de agenda in de gaten houden. De
vraag is, of de ASD de vergaderavond van de ASD kan/moet verplaatsen naar een andere avond.
Doordat een lid niet kan switchen wordt voor dit moment besloten om de keuze van de avond niet
te wijzigen.
-Mevr.Mooijenkind , dhr. Lasut en mevr. v.d. Pol zijn in Houten naar een regionale bijeenkomst
huishoudelijke ondersteuning geweest. De opkomst van de andere gemeentes was summier.
Tijdens deze bijeenkomst is o.a. gesproken over de maatwerkvoorziening, abonnementstarief en
krapte op de arbeidsmarkt. Vanwege de tijdsdruk bleek er sprake te zijn van een rijdende trein.
Er is de zorg uitgesproken om vooral in de communicatie zorgvuldig te blijven, zowel naar de
burgers als naar het personeel. De ASD speelt geen formele rol, maar het belang voor haar
schuilt in het vergaren van informatie. Daarmee krijgt de ASD de signaleringsfunctie: wat is het
effect voor de burger.
- Er gaan gesprekken plaatsvinden met het bestuur van de Algemene Hulpdienst, het
Vrijwilligershuis en met de Rekenkamercommissie.
- De komende periode gaan er 5 bijeenkomsten in 4 buurthuizen plaatsvinden over het thema
mensen met verward gedrag. Iedereen heeft hierover een mail ontvangen en eenieder kan zich
hier zelf voor opgeven.
- Op 9 oktober wordt er een bijeenkomst georganiseerd door Movisie Landelijk congres
Cliëntondersteuning, waar in elk geval dhr. Selten naar toe zal gaan.
- Op 16 oktober is er een regionale raadsinformatiebijeenkomst voor Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen. Uitnodiging volgt.
- Dhr. Verhaak gaat op 12 november naar een congres over zorgmijders in de Reehorst te Ede
(dhr. Jongejan heeft zich inmiddels ook aangemeld).
- De voorzitter heeft een mededeling gekregen dat er in Nieuwegein cursussen georganiseerd
gaan worden over hoe om te gaan met mensen met verward gedrag. De voorzitter zal deze mail
rondsturen (is inmiddels gebeurd)
- Dhr. Mulder deelt mede dat hij met ingang van deze maand, na 3 jaar geen voorzitter meer is
van het wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer en Blokhoeve. Hij blijft wel deelnemen aan de
vergaderingen.
- Mevr. Mooijenkind kreeg voor 24 september een uitnodiging voor ontwerpbijeenkomst Pleinen en
City Nieuwegein. Zij heeft zich hiervoor opgegeven. En zal deze uitnodiging doorsturen naar de
werkgroep WTP.
- Dhr.Beringen deelt mede, dat er een nieuwsbrief transformatieagenda Lekstroom gemeentes is
waarin aangegeven is hoe de transformaties in de omliggende gemeentes gaan; dit ook met het
oog op de regionale inkoop. Dhr. Beringen zal opnieuw de 2 nieuwsbrieven opsturen.
- Dhr. Verhaak deelt mede dat op 30 september een bijeenkomst gepland staat op Nijenrode
rondom het thema pensioenen, waar ook de minister aanwezig zal zijn. Hij heeft dhr. Selten
uitgenodigd met hem mee te gaan.
- Op 13 december is er een Provinciale Bijeenkomst georganiseerd door de Koepel Adviesraden
van Sociaal Domein in Amersfoort. Het doel daarvan is ervaringen uit te wisselen en mensen van
verschillende Adviesraden te leren kennen en bezien, wat er regionaal mogelijk is.
- Mevr. Hage deelt mede dat er een speciaal (gehandicapten)jeugdteam door FC Utrecht is
samengesteld en haar zoon is hiervoor ook geselecteerd. Er gaan wedstrijden door heel
Nederland gespeeld worden, waarvan ook tv-opnames gemaakt worden. Dit in het kader om de
gehandicaptensport wat meer voor het voetlicht te plaatsen.
- Dhr. Verhaak deelt mede dat in de wijk Fokkesteeg er volop aandacht is voor het thema
eenzaamheid (en voor ontmoetingen). Hiervoor is inmiddels subsidie ontvangen vanuit betere
buurten.
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4. Concept verslag vergadering 11 juli j.l.
Tekstueel: op blz. 3 bij punt 5 moet dhr. Poppe toegevoegd worden.
Naar aanleiding van:
-dhr. Beringen vraagt nog een keer aandacht voor het miljoenentekort en of dit punt
meegenomen kan worden in een volgend wethoudersoverleg?
-dhr. Verhaak heeft de vraag van de GGZ problematiek in de wijk uitgezet bij Geynwijs en daar
is nog geen antwoord op. Daarnaast willen hij en dhr.v.Dijk kijken wat mogelijk is vanuit de
ASD.
Verslag wordt hiermee vastgesteld.
5. Stand van zaken verordening Wmo-Jeugd/Advies ASD
De voorzitter deelt mede dat hij, mevr.Mooijenkind, dhr. v. Dijk en dhr. Poppe met mevr.
Dijkhuizen en mevr.v.Dijk van de gemeente gesproken hebben over deze verordening. In de
definitieve verordening zijn opmerkingen uit dat gesprek meegenomen. In de vorige vergadering
is de taakgroep gemachtigd het ASD advies af te ronden en naar het college te sturen; dat is
inmiddels gebeurd. De beleidsregels gaan nog komen en daarin staat veel uitvoeriger, hoe de
gemeente Nieuwegein alle regels in voorkomende gevallen gaat toepassen. De wethouders en
beleidsmedewerkers hebben toegezegd om over de beleidsregels weer met de ASD in gesprek te
gaan. Hierin kan het belang en perspectief van de burger meegenomen worden.
6. Vervolg invulling vacatures ASD per 1-9-2019
De voorzitter deelt mede, dat er momenteel nog 1 vacature is. De bedoeling was dat er een
vervolggesprek zou plaatsvinden met een kandidaat, maar doordat zij op dit moment een aantal,
operaties moet ondergaan is afgesproken dat zij voor alsnog niet opteert voor de vacature ASD ;
zodra zij zich beter gaat voelen, zal zij contact opnemen met de ASD voor een eventuele plaats
in een werkgroep. Er moet met elkaar verder gekeken worden, hoe de nog in te vullen vacature
opgepakt gaat worden.
7. Volgend wethoudersoverleg 20 september
De voorzitter deelt mede dat het aanvangstijdstip van het komend wethoudersoverleg 16.00 uur
is i.p.v. het gebruikelijke tijdstip van 14.00 uur. Hij vraagt, indien leden belangstelling hebben
om dit vooraf kenbaar te maken. Er is op dit moment nog geen agenda opgesteld.
De verwachting is dat het een open, oriënterend overleg zal worden.
8. Dag van de Mantelzorg/informatiemarkt 9/11
Mevr.Mooijenkind deelt mede dat er vanuit de werkgroep Zorg & Welzijn 1 à 2 x per jaar overleg
is met dhr.van Stam-Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein. Tijdens het laatste overleg is
aangegeven dat de ASD tijdens de mantelzorgdag op 9 november graag vertegenwoordigd wil
zijn. Dit werd heel positief ontvangen. Er wordt nu een oproep aan de ASD leden gedaan wie zich
die dag beschikbaar wil stellen. De voorzitter en vicevoorzitter stellen zich al beschikbaar; op een
later tijdstip wordt doorgegeven wat de exacte tijden zijn.
9. Agenda ASD komende tijd
Na de pauze wordt er in 2 groepen gebrainstormd over de thema’s voor de komende tijd. De
voorzitter geeft het verschil tussen de werk- en taakgroepen aan en vraagt aandacht voor het
gegeven hoe bij de taakgroepen ook de burgers betrokken kunnen worden bij een aantal
onderwerpen.
Na een brainstormronde wordt in de vergadering gekozen voor de volgende thema’s:




Burgerschapsontwikkeling in de wijk
Problemen die jongeren met een beperking ervaren in de overgang van het ene schooltype
naar het andere of bij overgang van school naar werk
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 Ervaringen van en voorzieningen voor mensen met lichte dementie
De voorzitter zegt toe, naast het verslag een memo te maken over de werkwijze/vervolg van het
uitwerken van deze thema’s.
Vervolgens geeft de voorzitter een toelichting over de samenstellingen van de werk- en
taakgroepen. Het blijkt dat wat binnen het ene domein speelt in een werkgroep raakvlakken
heeft met een andere werkgroep. Op een bepaald termijn is de werkgroep nodig om bij te
houden wat er speelt, op de hoogte te blijven en contacten met beleidsmedewerkers en
instellingen etc. bij te houden.
De indeling van de werkgroepen is lastig evenredig te verdelen, waarbij de werkgroep
Zorg&Welzijn fors vertegenwoordigd is. Dit terrein is natuurlijk breed.
De wijzigingen die plaats gaan vinden zijn, dat dhr. Poppe gaat switchen van de werkgroep
Jeugd naar Participatie. Dhr. v. Dijk gaat van werkgroep Participatie of naar Jeugd of naar Wonen
en Toegankelijkheid en de heren de Koe en Mulder gaan naar de werkgroep Zorg & Welzijn. Dhr.
Jongejan gaat plaatsnemen in werkgroep Participatie. De voorzitter wijst op het gegeven dat in
elke werkgroep ook sprake is van welzijn.
De voorzitter deelt mede dat er vanmiddag een bericht is binnengekomen van mevr. Velthuis,
beleidsmedewerker van de gemeente. Het college gaat een ASD advies vragen over de
verordening sociaal medische indicatie kinderopvang gemeente Nieuwegein. Dit gaat dus niet
over de kinderopvang, maar de sociaal medische indicatie.
Dit lijkt zeer technische materie en de voorzitter doet het voorstel dat hijzelf, mevr. Mooijenkind
en dhr. v. Dijk zich hierover ontfermen, omdat zij recent bezig zijn geweest met de
“verordeningenwereld”. Dhr. v.Zoelen geeft aan, dat hij ook graag zitting wil nemen in deze
taakgroep. Op dit moment is nog niet bekend, wanneer de concept verordening naar de ASD
gestuurd zal worden. De planning is om te kijken of het de volgende ASD vergadering van 17
oktober aan alle leden voorgelegd kan worden.
10. Rondvraag
Dhr. Verhaak deelt mede dat de cliëntencafe’s vanuit de WIL afgerond zijn, waarna de achterban
verder geraadpleegd wordt. De 2 hoofdlijnen die zijn geconstateerd zijn is de taalachterstand en
de persoonlijke benadering naar een duurzame baan op de arbeidsmarkt. Er volgt een verslag
hierover.
De voorzitter deelt mede dat hij vernomen heeft dat er een evaluatie aankomt omtrent het beleid
herinrichting WSW/opheffing PAUW bedrijven.
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag, dankt de voorzitter eenieder voor de
aanwezigheid en sluit om 21.50 de vergadering.
Overzicht/planning van taakgroepen/adviesverzoeken/aktielijst
Onderwerp

Adviesverzoek/

Advies binnen

Taakgroep

Opmerkingen

stukken binnen
Verordening sociaal
medische indicatie

oktober 2019

Jon, Jos, Briëlle,
Peter, Wim

kinderopvang
Ontschotting

Jan, Frans, Jos

Uitnodiging
projectleider
dhr. Bonnet
eind 2019

Maatschappelijke

Ed, Frans,

Bijeenkomst 16

opvang en beschermd

Vincent

oktober

wonen (MOBW)
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Omgevingswet

Briëlle, Frans
Vincent

Geynwijs

Nieuwe wet verplichte

Overleg

ASD

inplannen met

vergadering 28

Patrick Bolink

november
Jos

GGZ eind 2019

Koppeling met
mensen met
verward
gedrag?

Arrangeren van een

Voorzitter

gesprek met de

+vicevoorzitter

voorzitter van de

+ ambtelijk

Rekenkamer

secretaris

Uitnodigen

Dhr. de Koe

maatschappelijk

(najaar)

werker Leger des Heils
Opstellen lijst

Alle leden

vrijwilligersorganisaties
Adviesraadleden, die willen aansluiten bij een of meerdere van bovenstaande groepen, worden
daartoe van harte uitgenodigd. Wel graag even in overleg met de voorzitter.
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