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   Adviesraad Sociaal Domein  18-11-02  
 

Concept verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 18 oktober 2018 

 

Aanwezig: dhr. v. Dijk, mevr. Hage, dhr. Horst, mevr. Jongeling, mevr. v.d. Kant, dhr. de Koe, 

dhr. Lasut, mevr. Mooijenkind, dhr. Mulder, dhr. Poppe, mevr. de Ronde, dhr. Selten (vz), dhr. 

Verhaak en dhr.van Zoelen 

Afwezig met berichtgeving: dhr. Beringen en mevr. v.der Pol 

 

Notuliste: mevr.Hogendoorn 

 

1. Opening door de voorzitter  

De voorzitter opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder dhr. 

Acinger, die als gemeenteraadslid van Groen Links de vergadering wil bijwonen. Ook heet de 

voorzitter dhr. Smolders, deelnemer van de werkgroep WTP welkom. Dhr. Acinger deelt mede 

dat hij in zijn portefeuille sociaal domein en jeugd heeft. 

  
   2. Vastelling agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 3. Mededelingen, inkomende, uitgaande post  

 De voorzitter deelt mede, dat de belangrijkste reden voor het niet doorgaan van de vorige 
vergadering was dat dhr. Peters, die een presentatie over de ontwikkelingen sociaal domein 
zou geven, verhinderd was door ziekte. De afspraak is nu dat hij in de volgende vergadering 
van 29 november een presentatie zal geven. Afgesproken wordt, dat voor deze presentatie wat 

gerichte vragen geformuleerd worden, die tot half november aangeleverd kunnen worden. 

 Een aantal leden uit de diverse adviesraden Lekstroom hebben op 1 oktober jl. een gesprek 
gehad met dhr. Kersten van de gemeente Nieuwegein. Dhr. Kersten is voor de Lekstroom 
verantwoordelijk voor de inkoop WMO en Jeugdzorg. Er wordt gewerkt aan een beleidskader 
inkoop voor 2020-2024, waarbij ook de wens is, om ook iets van gebruikersparticipatie te 
organiseren. Dit gaat een vervolg krijgen: zodra er het e.e.a. op papier staat én alvorens het 
verstuurd wordt naar de diverse colleges. De verwachting is, dat het vervolg in de loop van 

december of januari zal plaatsvinden. 
 Mevr.Mooijenkind deelt mede dat zij samen met de voorzitter een gesprek heeft gehad met 

dhr. v.der Honing en mevr. Verplancke van het Vrijwilligershuis Nieuwegein. Vanuit de 
werkgroep Zorg en Welzijn waren er al diverse contacten geweest met dhr. v.der Honing en 
was afgesproken, dat de ASD op de hoogte gehouden zou worden van de voortgang van het 
vrijwilligershuis. Ook zij zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen; duidelijk naar voren kwam 

hoe actief zij zijn, om van het vrijwilligershuis écht iets te maken. Er gaat binnenkort in 
Cityplaza een ruimte komen, waar het vrijwilligershuis fysiek aanwezig is en mensen even 
binnen kunnen lopen. 

 De voorzitter komt nog even terug op het gegeven, dat de afgelopen tijd er nogal wat 
publiciteit is geweest over een Nieuwegeins echtpaar, dat een extreem hoge eigen bijdrage 
voor een traplift moest betalen. Zozeer dat dit bedrag hoger uitkwam dan de totale prijs voor 

een traplift. Inmiddels is naar ieders tevredenheid met alle betrokken partijen gesproken en 

daarmee is deze situatie afgesloten. Het antwoord van B&W op de vragen van de fractie van de 
PvdA kan op de site van de gemeenteraad (https://ris.ibabs.eu/raad-nieuwegein/) gelezen 
worden. 

 Vergaderschema 2019 wordt vastgesteld, waarbij in mei de datum verschoven is van 30 mei 
(Hemelvaartsdag) naar 23 mei. 

 Op 13 december vindt het eindejaarsdiner plaats. Ook dit jaar is het de locatie de Middenhof in 
Nieuwegein geworden. Eenieder wordt vanaf 18 uur verwacht, waarbij de 3 wethouders bij het 

glaasje vooraf ook aanwezig zullen zijn.  

https://ris.ibabs.eu/raad-nieuwegein/
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 De voorzitter deelt mede dat werkgroeplid dhr.Hamberg na zijn maximale periode binnen de 

ASD/WMO-raad ook stopt met zijn werkzaamheden binnen de werkgroep WTP. Namens de ASD 

is vandaag een bloemetje bij hem bezorgd als dank voor de vele inspanningen. 
 Vandaag is de vraag aan de ASD voorgelegd of de ASD wel of niet een advies wil uitbrengen 

mbt de aanbesteding leerlingenvervoer vanaf augustus 2019. Afgesproken is, dat tegen die tijd 
aan de hand van de stukken gekeken zal worden, of de ASD al dan niet een actieve rol wil 
vervullen. Mevrouw Hage geeft aan daar eventueel wel bij betrokken te willen worden. 

 Op 8 november a.s. komt er een conferentie zijn, waarin aandacht besteed wordt, hoe 

gemeenten de resultaten/effecten van sociaal beleid willen bijhouden. Daarbij wordt een 
pleidooi gehouden om wat minder te kijken naar output, maar wat meer outcome. De 
voorzitter zal de link, die naar verdere informatie leidt, aan de leden doorsturen. 
(https://www.movisie.nl/agenda/congres-sturen-resultaten-kwaliteit-sociaal-domein) 

 Dhr.v.Dijk deelt mede dat deze week in de Kamer gesproken gaat worden over de eigen 
bijdrage WMO. Voor eenieder wordt dat €17,50 per 4 weken, ongeacht het inkomen. Dit zal in 

januari 2019 ingaan; de effecten hiervan zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk, dat er sprake is 
van een korte voorbereidingstermijn voor de gemeenten. Benieuwd is hij, hoe Nieuwegein in 
deze er voorstaat en wat de effecten zullen zijn van deze wijziging eigen bijdrageregeling. De 
voorzitter zal tijdens zijn overleg met dhr. Peters navraag doen. 

  

4. Concept verslag vergadering 12 juli j.l.  

Tekstueel  wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. Mevr. de Ronde doet het verzoek of in het 

verslag ook de vragen en antwoorden, die na een presentatie gesteld worden meegenomen 

kunnen worden.  

Mevr. Mooijenkind geeft naar aanleiding van de presentatie van de verhuisadviseur nog aan dat 

zij een gesprek met een verhuisadviseur heeft gehad. De conclusie kan getrokken worden, dat er 

alleen hulp geboden wordt bij het invullen en verwerking van een aanvraag voor een andere 

woning. Hiermee wordt het verslag vastgesteld. 

 

 5. Structuur werkwijze ASD 

De voorzitter geeft een toelichting hoe het praatstuk tot stand is gekomen. Vervolgens wordt er 

een rondje gemaakt waarbij eenieder aangeeft waar zijn of haar voorkeur naar uitgaat mbt de 

werkwijze. 

Nadat eenieder zijn keuze omtrent de werkwijze kenbaar heeft gemaakt, blijkt dat er unaniem 

gekozen wordt voor de optie “laten bestaan van de werkgroepen” en daar waar nodig 

taakgroepen samen te stellen. Wel wordt aangegeven dat het prettig is als er duidelijke 

afspraken gemaakt gaan worden, wat er binnen een werkgroep thuishoort en wat binnen een 

taakgroep. Ook wordt aandacht gevraagd voor een wisselende samenstelling van de 

taakgroepen, waarbij factor tijd wel een belangrijke rol speelt, maar niet een allesoverheersende 

rol zal spelen. De voorzitter geeft tenslotte nog mee dat er ook wisselingen van samenstelling 

qua werkgroepen kunnen plaatsvinden en dat het volgend jaar, als er verschuivingen gaan 

plaatsvinden, een mooi moment daarvoor kan zijn. Duidelijke afspraken omtrent het werkveld 

van de werkgroep en waar de taakgroepen voor worden  gebruikt zullen nog op papier 

uitgewerkt worden. Verschillende leden merkten op dat er in de vergaderingen weinig tijd is om 

de ervaringen en activiteiten van de werkgroepen toe te lichten en te bespreken. De voorzitter 

zegt toe na te denken over een manier om hieraan meer recht te doen. 

 

 6. Concept advies beleidskader jeugd 

De voorzitter geeft een toelichting hoe de taakgroep voor dit advies tot stand is gekomen en hoe 

de procedure is verlopen.  

In de discussie die volgt blijkt dat er geen sprake is van consensus, hetgeen de voorzitter doet 

besluiten op dit moment inhoudelijk niet verder in te gaan op het advies. De volgende dag zal er 

een gesprek plaatsvinden met wethouder dhr. Kuiper en beleidsmedewerker mevr. Eijkman. Er 

zal dan geen schriftelijk stuk gepresenteerd worden, maar na een overleg vooraf wordt het 

gesprek mondeling ingegaan, waarbij er wel een standpunt ingenomen wordt. 

 

Na dit agendapunt vindt er een kleine pauze plaats alvorens de vergadering wordt voortgezet. 
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7. Gespreksnotitie n.a.v. gesprek wethouders 21 september jl./komend  

    wethoudersoverleg 2 november a.s. 

De voorzitter geeft een toelichting op het gesprek dat hij en mevr. Mooijenkind na het 

kennismakingsgesprek op 21 september jl. hebben gehad. Van beide kanten is aangegeven wat 

de insteek is voor de komende jaren, hetgeen te lezen is in de gespreksnotitie. Op korte termijn 

zal naast het beleidskader jeugd aandacht besteed worden aan de herijking van de 

transformatieagenda;  welzijn Nieuwegein staat van de kant van de wethouders hoog op de 

agenda. 

In het komend wethoudersoverleg zal het met name gaan over de herijking van de 

transformatieagenda, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het onderwerp welzijn. Mevr.v.d. 

Kant en dhr. Verhaak melden zich tijdens de vergadering voor dit wethoudersoverleg aan. Indien 

nog andere leden willen deelnemen dan kunnen zij zich komende week bij mevr. Hogendoorn 

melden. Als voorbereiding op dit overleg is er van de kant van de wethouders een 

gespreksnotitie over de herijking transformatieagenda toegezegd voor eind van volgende week. 

 

 8. Ontwikkelingen WIL 

Dhr. Verhaak deelt mede dat m.i.v. 1 januari 2019 de (fusie-)gemeente Vijfheerenlanden zal 

ontstaan; deze zal bestaan uit Vianen, Leerdam en Zederik. Er is een raadsbesluit dat de 

uitvoering door de organisatie Avres uitgevoerd gaat worden. Het contract met de WIL was al 

opgezegd, waarbij er een uitlooptermijn is tot eind 2019. Alle werkzaamheden gaan richting 

Avres, maar de WIL wil wel een relatie houden met de arbeidsmarkt. Dit wordt een lastige 

constructie, mede omdat de nieuwe gemeente per 1 januari 2019 tot de provincie Utrecht gaat 

behoren. De vraag is nu of de beslissing mogelijk uitgesteld gaat worden of dat er een totaal 

andere situatie gaat ontstaan? 

De problematiek richt zich met name op werk en inkomen, want bij de WMO blijft de focus wel 

op Utrecht gericht.  

Dhr. Verhaak deelt mede dat de cliëntenraad WIL een ongevraagd advies zal gaan uitbrengen. 

De ASD blijft deze ontwikkelingen volgen, waarbij de focus ligt op in hoeverre het consequenties 

heeft voor de inwoners uit Nieuwegein. 

 

 9. Nieuwsbrief transformatieagenda in uitvoering nummer 3 / jaarverslag  

               ombudsvrouw / 1e half jaar rapportage Stadspas 

Dhr. Horst deelt mede dat de ASD ooit een advies uitgebracht heeft omtrent maatschappelijk 

opvang en beschermd wonen. Inmiddels zijn er allerlei ontwikkelingen gaande op dit gebied. De 

ASD had de toezeggingen gekregen dat zij hiervan op de hoogte gehouden zouden worden; tot 

nu toe hoort de ASD niets en beschikt zij alleen over de informatie in de Nieuwsbrief. Op z’n 

minst wordt dit ervaren als een vreemde gang van zaken.  

De voorzitter concludeert dat het goed is om dit agendapunt, na voorbereiding door de toen 

samengestelde taakgroep, te agenderen. 

De nieuwsbrief transformatieagenda wordt een beetje ervaren als een “opgeklopt” verhaal, 

terwijl er een behoefte is aan een realistisch verhaal. De hoop is dat dhr.Peters dit bij zi jn 

presentatie in de volgende vergadering kan bieden.  

Jaarverslag ombudsvrouw 

Mevr. de Ronde deelt mede dat zij in zijn algemeenheid het belangrijk vindt dat in een 

jaarverslag een ontwikkeling zichtbaar is en er een analyse gemaakt wordt van het 

klachtenpatroon. Ook dat er aangegeven wordt of dit uitgevoerd is en wat de effecten zijn. Mevr. 

de Ronde mist dat in dit jaarverslag en hoopt dat dit in het komend jaarverslag wel naar voren 

komt. Mevr. de Ronde mist de effecten in meerdere verslagen van de gemeente. Haar 

bevindingen worden door diverse leden van de ASD gedeeld.  

Mevr.Mooijenkind deelt mede dat mensen altijd de gelegenheid hebben om in bezwaar te gaan 

en in dit verslag mist zij de uitwerking van het onderdeel bezwaar. Wel wordt aangegeven dat 

indien er meer beschikkingen afgegeven zouden zijn, er ook meer bezwaarschriften binnen 

zouden zijn gekomen. 

Dhr.v.Dijk mist het oordeel rondom de klachtenbehandeling, waardoor geen zicht is op grond 

waarop een klacht gegrond of ongegrond is verklaard.  
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De voorzitter wil een reactie met dank versturen aan de ombudsfunctionaris en aan de hand van 

de gemaakte opmerkingen een aantal aanbevelingen doen. De suggestie wordt gedaan om aan 

het college een signaal af te geven omtrent de functieomschrijving c.q. invulling van de functie 

van ombudsfunctionaris.  

De voorzitter zal een conceptbrief maken, die na overleg met vicevoorzitter mevr.Mooijenkind 

verzonden zal worden. 

Stadspas 

Mevr.v.d.Kant heeft nog steeds de indruk dat de werkelijke behoefte van mensen onvoldoende 

meegenomen wordt in het aanbod. Wel heeft zij gemerkt dat de afhandeling van de aanvragen 

voor een Stadspas een heel stuk verbeterd is. Volgende week is er een theatervoorstelling voor 

kinderen vanaf 6 jaar en ouder in het Dorpshuis. Met de Stadspas zijn de kosten € 1,--, maar er 

wordt weinig reclame gemaakt, waardoor maar een zeer beperkt aantal mensen op de hoogte is.  

Mevr.Mooijenkind spreekt de wens uit dat het aangenaam zou zijn indien voor het aanbod meer 

gekeken wordt naar de praktische invulling dan mogelijkheden op het gebied van recreatie of 

cultuur.  

De voorzitter merkt op dat er nog volop budget is en vraagt zich af waarom er niet meer ingezet 

wordt. Mogelijk dat de taakgroep hierover in gesprek kan gaan met medewerkers van de 

gemeente.  

 10 t/m 13 Diverse agendapunten 

Gezien de tijd worden de agendapunten 10 t/m 13 samengevoegd. 

Mevr.v.d.Kant: rondom de huisvesting op de Luifelstede is extreem veel onrust. De reden is dat 

er geen huizen meer vrij komen, met name niet voor alle alleenstaanden. De 

woningbouwverenigingen zijn veel huizen, die leeg komen, aan het verkopen. De huizen die 

overblijven zijn behoorlijk klein. Er is een belofte gedaan dat voor het einde van dit jaar eenieder 

over een huis zou beschikken; dit wordt niet waar gemaakt. 

Dhr.Lasut is blij met de ontwikkelingen in Galecop mbt het buurthuis, waarbij 2 dames 

initiatieven hebben genomen. Er worden veel vrijwilligers gevraagd en hij blijft de ontwikkelingen 

volgen. 

Dhr.Smolders deelt mede dat hij het betreurt dat het buurthuis in Galecop beperkte 

openingstijden heeft en niet in het weekend geopend is.  

Dhr.v.d.Horst deelt mede dat in wijkplatform Batau Zuid nogal wat commotie ontstaan is rondom 

het bestemmingsplan in het kader van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening. Er zou in de 

Staatscourant hebben gestaan dat er geen wijzigingen zouden plaatsvinden in het 

bestemmingsplan. In de praktijk leek dat anders uit te pakken, maar inmiddels is e.e.a. 

teruggedraaid naar de oorspronkelijke situatie. 

Mevr.Hage geeft de tip dat Bouwgein, waar zij vrijwilliger is, een goede plek zou zijn om flyers 

rondom de Stadspas te plaatsen. Zij merkt dat de ouders wel interesse hebben, maar weinig op 

de hoogte zijn van de mogelijkheden. 

Dhr. Poppe vraagt zich af of binnenkort het thema ontschotting bij de gemeente op de agenda 

komt? Hij denkt aan de mogelijkheid om als voorbereiding binnen de ASD hiervoor een 

taakgroep samen te stellen om hierover een beeld te vormen. De vergadering gaat hiermee 

akkoord en ter plekke geven. De heren v.d. Horst en v. Dijk geven aan samen met dhr. Poppe 

zitting te willen nemen in deze taakgroep.  

Dhr.v.Dijk vraagt zich af hoe de gemeente Nieuwegein ervoor staat mbt de sluitende aanpak 

verwarde personen. Het is een hele ingewikkelde materie, maar uiterst belangrijk voor de meest 

kwetsbare doelgroep om daar een vangnet voor te hebben. De deadline was 1 oktober. De 

voorzitter zal navraag doen bij dhr.Peters. 

Dhr.Verhaak: voor Werk en Inkomen is het belangrijk dat het college vindt, dat de WIL de ruimte 

en mogelijkheden binnen de wettelijke kaders moet gaan opzoeken. Men wil optimaal gebruik 

maken van de ruimte die de WIL kan nemen voor de burgers. Dit is een positieve ontwikkeling.  

In zijn eigen buurt Fokkesteeg zijn in het kader van betere buurten afgelopen week afspraken 

gemaakt over de komende verbouwingen.    

 

De voorzitter dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng en om 21.40 uur wordt 

de vergadering gesloten. 


