Adviesraad Sociaal Domein
Concept verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 31 januari 2019
Aanwezig: dhr.Beringen, dhr. v. Dijk, mevr. Hage, dhr. Horst, mevr. v.d. Kant, dhr. Lasut, mevr.
Mooijenkind, dhr. Mulder, mevr. v.der Pol, mevr. de Ronde, dhr. Selten (vz), dhr. Verhaak en
dhr.van Zoelen
Afwezig met berichtgeving: mevr. Jongeling, dhr. de Koe, dhr. Poppe
Notuliste: mevr.Hogendoorn
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen en in het bijzonder de
gastsprekers dhr. Kersten en mevr. Broekhuizen welkom; de laatste twee genoemden zijn, in
verband met hun presentatie over het thema toekomstvisie welzijn, aanwezig. In verband met de
agenda deelt de voorzitter mede dat hij bij het agendapunt mededelingen aan de hand van het
rondgestuurde schema met de vergadering wil bespreken, wat er op dit moment aan adviezen en
verzoeken staat. Dit met het oog op de voortgaande planning voor de komende maanden.
Hiermee wordt de agenda vastgesteld.
5. Presentatie van dhr.Kersten en mevr. Broekhuizen – toekomstvisie welzijn
Dhr. Kersten deelt mede dat tot voor kort hij samen met dhr.Peters zich bezighield met het
onderwerp toekomstvisie welzijn. Dhr. Peters is sinds een paar weken uit de roulatie en dhr.
Kersten trekt nu samen met mevr. Broekhuizen deze kar.
De voorzitter voegt hieraan toe, dat hij vandaag namens de ASD een ondersteunend kaartje aan
dhr.Peters heeft gestuurd.
Dhr. Kersten deelt mede dat het college gekozen heeft voor de volgende werkwijze:

Bij MOvactor een onderzoek te laten instellen naar de uitvoering (USBO rapport)

Een onderzoek te laten uitvoeren bij MOvactor met name naar de governance en organisatie
MOvactor BV structuur (Hordijk en Hordijk)
Dit heeft geleid binnen de gemeente tot de 2 ledige opdracht:
 Stel een visie op, die in maart 2019 vastgesteld moet worden door de gemeenteraad
 Maak op basis van die visie voor 2019 een opdracht voor MOvactor en maak een
meerjarenoveréénkomst, waar ook andere partijen kunnen intekenen. Hierbij zal ook de ASD
om advies gevraagd worden.
De bijgevoegde presentatie slaat op de toekomstvisie welzijn en niet het meerjarenplan.
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Op hoofdlijnen zijn de volgende vragen gesteld en antwoorden gegeven:
Vragen

Antwoorden

De partijen zijn de burger, de

Uitvoering vindt plaats door meerdere partners

gemeente/overheid en de partijen die

en tevens door burgers in zijn algemeenheid.

werkzaam zijn binnen welzijn.
De burgerij wordt echter gemist in de

Belangrijk is te vermelden dat partners een

gepresenteerde visie?

belangrijke rol hebben om inwoners zichzelf te
laten organiseren en zij hebben daarbij een
faciliterende rol.

Is er onderzoek gedaan naar wat de mensen

Ja, dat heeft plaatsgevonden. Hierdoor is

zélf willen?

duidelijk geworden dat de vragen, niet
betrekking hebbend op zorg, in een veel
eerder stadium opgepakt hadden moeten
worden. De mensen weten echter niet, waar
zij terecht kunnen.

Hierbij wordt b.v. gedacht aan mensen, die

Dit is heel moeilijk te traceren. Helder is wel,

zich eenzaam voelen.

dat daar waar het welzijnswerk goed geworteld
is in de wijk en in de buurt de mensen veel
sneller de weg weten te vinden.

Wat is het welbevinden en wie bepaalt wat het

Dit is een dilemma dat voor een deel niet op te

welbevinden van de inwoners is?

lossen is. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad
wat voor de raad de visie op welzijn is. De
visie wordt vervolgens vertaald in een aantal
concrete resultaten en geld.
Hierbij is zeer belangrijk dat bekend is wat
inwoners in buurten willen, zodat daarmee aan
de slag gegaan kan worden.

Waarom zijn alle buurthuizen gesloten en

Dit wordt volledig beaamd, maar behalve de

wordt er nu weer gestart met het optuigen van

constatering is daar niets meer aan terug te

diverse buurtpleinen?

draaien. Belangrijk is wel dat met de fouten uit
het verleden er een goede vertaalslag gemaakt
wordt naar de toekomst.

Wat is de plek van welzijnswerk

Welzijnswerk is een verbinding/gedachtengang

Afkorting SP?

SP = Sociaal Professional

In de praktijk wordt de olie gemist mbt de

De olie moet het (professionele) welzijnswerk

samenwerking in deze?

zijn. Op dit moment is dat nog niet
gerealiseerd, maar moet meegenomen worden
in de meerjarige opdracht.

Mensen met een verstandelijke beperking

Dat is nu nog niet in te schatten en dat zal

kunnen, indien gewenst, geïntegreerd worden.

proefondervindelijk moeten blijken. Het

In het onderwijs wordt juist de

evenwicht hierin is van essentieel belang,

tegenovergestelde beweging gemaakt. Wat is

omdat anders het probleem alleen verplaatst

de inschatting voor de (nabije) toekomst?

wordt. Bekend is wel dat de komende jaren er
steeds meer inwoners met een kwetsbaarheid
terugkomen.

Waar houdt het welzijnswerk op en waar komt

Als het welzijnswerk de vraag niet kan

de volgende stap?

honoreren dan spreekt men over zorg.

Wat wordt er gedaan indien het aangeboden

Er wordt niks afgebroken, maar er worden wel
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programma niet haalbaar blijkt te zijn voor de

alternatieven naast geplaatst. De

persoon? Is het dan een kwestie van

keuzemogelijkheid wordt dan vergroot. Er

thuiszitten en vervalt alles of is er een

worden alternatieven bedacht, b.v. voorbeeld

alternatief?

bij Reinaerde dat er elders activiteiten worden
georganiseerd.

Er wordt aandacht voor gevraagd dat de

Dit wordt volledig bevestigd.

inbreng van de burgers zeer belangrijk is naast
de welzijnswerkers
Ook aandacht voor inburgeraars is nodig

Dit wordt beaamd

Welzijnswerk moet uitnodigend en bovenal laagdrempelig zijn. Het moet vrij toegankelijk zijn.
Welzijnswerk doe je gezamenlijk met inwoners en welzijnsorganisaties. Het is per definitie
vraaggericht en niet aanbodgericht. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk wat mensen zelf kunnen
en wat ze aangeven wat niet (meer) haalbaar is. Het wordt dus absoluut niet overgenomen. Het
moet elkaar versterken en niet elkaar dwars zitten. Welzijnswerk levert een bijdrage aan, kan
ondersteunen en is een middel.
Een professionele welzijnsorganisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit. Er zijn nog geen
criteria voor de kwaliteitseisen.
Het proces: in maart ligt de toekomstvisie welzijn er, om door de gemeenteraad vastgesteld te
worden. Vervolgens krijgt MOvactor voor 2019 een voorlopige opdracht. Dan wordt er tussen
maart en oktober 2019 begonnen met het uitwerken van de meerjarige opdracht voor het
welzijnswerk in Nieuwegein, waar vele partijen bij betrokken zullen worden.
Graag wordt er nog 1 à 2 keer contact gezocht met de ASD om de verdere voortgang te
bespreken, waarna ook aan de ASD een advies gevraagd wordt. Dit geldt ook voor de
toekomstvisie welzijn, die in maart door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
Na een korte pauze wordt de vergadering hervat.
2. Vastelling agenda
De agenda blijft ongewijzigd.
3. Mededelingen, inkomende en uitgaande post
- Er gaat een structurele agendawijziging plaatsvinden n.l.: het agendapunt verslag van de
werkgroepen is komen te vervallen, omdat door tijdnood dit vaak onvoldoende uitgewerkt werd.
Het voorstel is om bij het agendapunt mededelingen per werkgroep kort weer te geven wat de
werkgroep zoal gedaan heeft. Daarnaast wordt er ruimte gereserveerd voor onderwerpen, die in
de werkgroep/taakgroep afgerond zijn of een onderwerp dat meer aandacht vraagt. Dit
onderwerp wordt dan op de agenda geagendeerd; gevraagd wordt of dit vooraf kenbaar gemaakt
wordt, zodat dit als agendapunt opgevoerd kan worden.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
- De 2 ASD adviezen Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer en aanbesteding
leerlingenvervoer zijn naar het college gestuurd; hierop is nog geen reactie ontvangen.
- Er zijn raadsinformatiebijeenkomsten geweest over de toekomstvisie welzijn en de
transformatieagenda. De laatste bijeenkomst was meer een terugblik en bood de ASD weinig tot
geen nieuwe informatie. Het overlapte de presentatie van dhr. Peters in de ASD vergadering van
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29 november jl. Op 28 februari vindt de volgende raadsinformatiebijeenkomst plaats over de
transformatieagenda.
- De werkgroep website is bij elkaar geweest met als doel het actualiseren van de website. Dit
heeft op een aantal punten inmiddels plaatsgevonden. Ook is belangrijk dat de website een
middel is om contact te leggen met bewoners. Hoe dit te realiseren, wordt buiten de vergadering
nog verder bekeken. Het is ook de bedoeling dat er wat recentere foto’s geplaatst worden en
gevraagd wordt of er iemand is die niet wil dat er een foto van hem of haar geplaatst wordt? Dit
blijkt voor niemand van de aanwezigen een probleem te zijn.
- Op 17 januari heeft er met een afvaardiging van de ASD een gesprek plaatsgevonden met
mevr. Petter omtrent het onderwerp maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW).
Mevr. de Ronde deelt over dit gesprek mede dat mevr. Petter aangegeven heeft hoe de stand
van zaken is rondom dit onderwerp en hoe de voortgang is. Het probleem is dat er te weinig
woningen zijn en de taakgroep heeft aangegeven zich zorgen te maken over de planning voor de
toekomst van de woningen. Het valt op dat de maatschappelijke opvang vrij “eng” gedefinieerd
wordt en b.v. de mensen met verward gedrag, daarin niet meegenomen worden. Er zou nog een
recenter HHM rapport komen, maar dat is nog niet ontvangen. In dit rapport zou worden vermeld
wat de stand van zaken nu is, wat de huidige wachtlijst is en wat de toekomstige capaciteit is.
Dit onderwerp wordt vermoedelijk binnenkort op een ASD vergadering geagendeerd. De
voorzitter geeft aan, dat hij buiten de vergadering, nog een keer met de taakgroep om de tafel
wil gaan zitten om te kijken, hoe dit onderwerp en de woonvisie (waar binnenkort een ASD
advies voor gevraagd wordt) aan te vliegen.
Dhr.Verhaak deelt mede dat er volgende week een bijeenkomst is commissie samenleving en de
cliëntenraad WIL heeft een presentatie gehouden over WIL 3.0.Mogelijk dat deze presentat ie, of
een deel daarvan, ook in een volgende ASD vergadering aan bod komt.
Overzicht/planning van taakgroepen/adviesverzoeken
Onderwerp

Adviesverzoek/

Advies binnen

Taakgroep

mei/juni

Jos, Briëlle,

Opmerkingen

stukken binnen
Verordening en

april 2019

Beleidsregels

Peter

Wmo/Jeugd
Toekomstvisie Welzijn

? februari

ws eind

Briëlle, Corrie,

oriënterend

februari*

Ed, Kees, Kitty,

31 januari

Peter
Woonvisie
Transformatieagenda

? februari
12 februari

z.s.m. vóór 26

Kitty, Frans,

februari

Vincent, Peter

29 maart

Jan, Frans,

concept-advies

Wim, Peter,

bespreken in

Briëlle,

asdvergadering 14
maart

Armoede

Briëlle, Corrie,

ongevraagd

Ed, Jon, Jos,

advies?

Wim
Ontschotting

Jan, Frans, Jos

Maatschappelijke

Corrie, Ed,
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opvang en beschermd

Frans, Kitty,

wonen (MOBW)

Vincent

Omgevingswet

Briëlle, Frans,
Kitty, Vincent

Implementatie

Briëlle en Wim

Krachtwerk Geynwijs
Nieuwe wet verplichte

er komen 2
bijeenkomsten

Jos

GGZ eind 2019

koppeling met
mensen met
verward
gedrag?

Adviesraadleden, die willen aansluiten bij een of meerdere van bovenstaande groepen, worden
daartoe van harte uitgenodigd. Wel graag even overleg met de voorzitter.
4. Concept verslag vergadering 29 november j.l.
Tekstueel zijn er geen op- en/of aanmerkingen. Verslag wordt hiermee vastgesteld.
Naar aanleiding van: de voorzitter deelt mede dat hij mevr. Perloy heeft gesproken omtrent het
overschot aan financiële middelen bij de Stadspas. Zij was hiervan op de hoogte en gaf aan dat
er intern aandacht voor dit punt is.
Dhr. Beringen deelt mede dat het document omtrent mensen met verward gedrag vastgesteld is.
Hij vraagt zich af of de ASD nog “iets” moet met het vervolg? De voorzitter reageert dat het
document vastgesteld is en daar niets meer aan terug te draaien/te veranderen is. Het voorstel
ligt er om dit onderwerp een keer te agenderen op een van de volgende ASD vergaderingen.
Hiervoor kunnen de leden van de taakgroep maatschappelijke opvang en beschermd wonen zich
ontfermen, met eventueel andere belangstellende ASD leden.
6. Komend wethoudersoverleg 8 februari 2019
De voorzitter deelt mede dat vrijdag 8 februari er weer een wethoudersoverleg is. In
samenspraak met wethouder Schouten staan op de agenda de punten ontwikkelingen op alle
onderdelen van het socaal domein, toekomstvisie welzijn en lopende ASD adviezen in het kader
van de afstemming.
De voorzitter nodigt naast hemzelf en vicevoorzitter mevr. Mooijenkind leden uit, die kunnen
aanschuiven bij dit overleg (inmiddels hebben dhr.Horst, mevr. v.der Pol en dhr. Verhaak zich
aangemeld). Aanvangstijd is 14 uur.
Dhr. Horst geeft, naar aanleiding van de vraag van dhr. Lasut waarom hij in het vorig
wethoudersoverleg een vraag stelde m.b.t. de kerk de toelichting dat in een hoog tempo de
katholieke kerken in Nieuwegein gaan verdwijnen. Doordat er veel sociale segmenten binnen de
kerken plaatsvinden maakt hij zich zorgen bij het verdwijnen, wat daarmee gaat gebeuren. Hij is
benieuwd wat de visie van de gemeente is in deze.
7. Herbenoeming zittende ASD leden/procedure nieuwe leden
De voorzitter deelt mede dat 5 leden (dhr.Horst, mevr. v.d. Kant, dhr. Poppe, mevr. de Ronde en
dhr. Verhaak) komende september het einde van hun 1 e periode gaan bereiken. Het is de
bedoeling dat op korte termijn de voorzitter en mevr. Mooijenkind met ieder een gesprek gaan
hebben omtrent hoe het tot nu toe gaat en of eenieder wel of niet gebruik wil maken van de
herbenoemingsperiode van 4 jaar.
Vervolgens komt dit in de komende vergadering van 14 maart terug, waarna er indien
noodzakelijk een sollicitatiecommissie wordt samengesteld.
8/9. Signalen uit de samenleving / Rondvraag
Dhr.Verhaak: de cliëntenraad Wil heeft op 13 februari een bijeenkomst voor
(vrijwillige)professionals uit de gemeente Nieuwegein en uit de regio van de WIL. In deze
bijeenkomst komt aan de orde wat de knelpunten zijn en waar de professionals tegenaan lopen
in de uitvoering bij de opdracht, die de WIL opgedragen heeft gekregen. Dit is een voorloper
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naar de cliëntencafé’s, die weer plaats gaat vinden in alle 5 de gemeentes. Op 3 april wordt dit in
Nieuwegein gestart.
Dhr.v.Dijk: vraagt zich af of in Nieuwegein de hulp in huishouding in uren of in resultaat wordt
geïndiceerd? Dit blijkt in uren te zijn en niet in resultaat.
Dhr.v.Zoelen deelt mede dat er binnenkort een bijeenkomst is rondom het thema
speelruimtebeleid. Vorig jaar is een bijeenkomst in de wijk Fokkesteeg geweest. Inmiddels is dit
thema verplaatst naar de wijk Zandveld. Hiermee wordt rondom de Mauritsschool gestart,
waarbij inwoners uit de wijk betrokken worden. Op 11 maart is hierover een bijeenkomst en de
voorzitter zal kijken of hij dan ook aanwezig kan zijn.
Mevr. v.d. Kant: haar zoon heeft contact gehad met mevr.Joosten en mevr. Petter van de
gemeente in het kader van een bestaande film met mensen met psychische,
verslavingsproblemen. Met deze films is b.v. bij de WIL een ingang te vinden hoe het praktisch
gaat en er niet alleen theoretisch naar deze problematiek wordt gekeken. De link waar het e.e.a
op te zien is is www.youtube.com/outoftheboxtvnl / www.outoftheboxtv.nl .
De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is dat op 14 maart het jaarverslag 2018 besproken
wordt.
De voorzitter dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.45 uur de
vergadering.
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