Adviesraad Sociaal Domein
Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 26 april 2018
Aanwezig: dhr. v. Dijk, mevr. Hage, dhr. Horst, mevr.Jongeling, dhr.Lasut,
mevr. Mooijenkind, dhr. Mulder, mevr. de Ronde, dhr. Selten (vz), dhr. Verhaak en dhr.van
Zoelen
Afwezig met berichtgeving: dhr. Beringen, mevr. v.d. Kant, mevr. v.der Pol, dhr. Poppe
Notuliste: mevr.Hogendoorn
1.+2. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Bekend is dat de
presentatie van dhr. Peters geen doorgang zal vinden; dit is afgelopen week al aan alle leden
bekend is gemaakt via de mail. De reden is dat er op dit moment rondom de
collegeonderhandelingen nog teveel punten onzeker/onduidelijk zijn en afgesproken is dat deze
presentatie op een later moment zal plaatsvinden. Of dit in mei of de vergadering daarna zal
plaatsvinden heeft ook afhankelijk van het feit hoe snel er een nieuw college zal zijn. Punt 6
wordt omgebogen naar een voordracht voor een nieuw lid. Onder de agendapunten 9 t/m 11
kunnen alle lopende zaken aan de orde komen. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
3.Presentatie dhr. A. Peters
Deze presentatie wordt zoals hierboven genoemd doorgeschoven naar een volgende vergadering.
4. Mededelingen, inkomende, uitgaande post
Naar aanleiding van de opmerking van mevr. v.d. Kant in de vorige vergadering omtrent signalen
die zij ontvangen had m.b.t. problemen rondom de sociale huurwoningen is navraag gedaan bij
de verhuismakelaar van Stade. Aangeboden is, om hierover een presentatie te geven door de
verhuismakelaar. Omdat de leden hierin geïnteresseerd zijn, zal geprobeerd worden om dit in de
volgende vergadering van 31 mei te realiseren (inmiddels bekend dat mevr. Ruis van Stade op
31 mei verhinderd is).
5. Concept verslag vergadering 15 maart 2018
Tekstueel zijn geen op- en/of aanmerkingen.
Inhoudelijk: het jaarverslag en het advies inrichting toekomstige Wsw zijn beiden opgestuurd
naar het college en tot nu toe nog geen reactie ontvangen.
Hiermee wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.
6. Voordracht nieuw lid ASD
De voorzitter deelt mede dat er op zoek gegaan is naar een kandidaat die mevr. Khattouti kan
vervangen, die zich bezig heeft gehouden met participatie, werk en inkomen. Hiervoor is o.a. het
Leger des Heils benaderd; dat heeft geresulteerd in een kandidaat dhr. de Koe, die zichzelf
gemeld heeft. Met de soll.commissie heeft deze een gesprek gehad, dat door de hele commissie
als zeer plezierig ervaren is. De voorzitter geeft wat achtergrond informatie en geeft aan dat de
kandidaat mede omdat hij beschikt over een uitgebreid Nieuwegeins netwerk én hij gezien kan
worden als ervaringsdeskundige, een juiste aanvulling lijkt voor de ASD.
De vergadering gaat akkoord met deze voordracht; het streven is dat dhr. de Koe voor de
volgende vergadering benoemd kan worden door het college.
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De voorzitter deelt mede, dat hij een aantal weken geleden benaderd is door mevr. v.
Nimwegen, woonachtig in Nieuwegein en op een aantal terreinen actief waaronder op het terrein
van jeugd.
Zij wil graag wat betekenen voor de ASD met name op het gebied van jeugd. Zij heeft een
vergadering van de werkgroep jeugd bijgewoond. Doordat de ASD met de benoeming van dhr.
de Koe compleet is kan zij niet als lid deelnemen, maar wordt binnen de werkgroep jeugd en
eventuele taakgroep graag gebruik gemaakt van haar deskundigheid. Dit jaar verloopt van geen
van de ASD leden de zittingstermijn, tenzij iemand gaat verhuizen of om andere redenen stopt.
7. Volgend wethoudersoverleg 18 mei
Het wethoudersoverleg wordt georganiseerd door de wethouders c.q. de wethouder die
verantwoordelijk is voor het sociaal domein met de leden van de Adviesraad.
De Adviesraad geeft aan dat zij graag willen dat het wethoudersoverleg doorgang vindt waarbij
zij te horen krijgen hoe de stand van zaken is op de diverse fronten (b.v. Geynwijs).
Er zal navraag bij dhr. Adriani gedaan worden, waarbij de wens van de Adviesraad kenbaar
gemaakt zal worden. Zodra bekend is of het wethoudersoverleg doorgang zal vinden zal ook
bepaald worden welke leden deel zullen nemen aan dit overleg.
8. Schuldenproblematiek en armoede/Eigenwijks positieve gezondheid
Dhr. v. Dijk deelt namens de taakgroep schuldenproblematiek en armoede mede dat deze groep
2 weken geleden bij elkaar gekomen is om te brainstormen over/inventariseren wat de
onduidelijkheden zijn. Er loopt een verzoek met wethouder Stekelenburg omtrent de cijfers
m.b.t. de kinderen in Nieuwegein. Hierover is volgende week een informatief gesprek met de
wethouder en 2 beleidsmedewerkers. Naar aanleiding van deze komende uitkomsten wordt door
de taakgroep bekeken of dit voldoende is, of dat er iets gemist wordt. De WIL heeft op dit gebied
al veel ondernomen; gekeken gaat worden wat de rol van de ASD kan zijn en gewaakt wordt dat
niet opnieuw het wiel uitgevonden gaat worden.
De indruk bestaat dat de theorie en de dagelijkse praktijk (nog) niet op elkaar afgestemd zijn.
Mogelijk gaan de uitkomsten een advies, opgesteld door de ASD, opleveren.
Mevr.Mooijenkind deelt mede dat in het congres over armoedebeleid, waar zij samen met mevr.
v.d. Kant naar toe is geweest, naar voren kwam dat de professionals huiver hebben om
schulden/financiële problematiek bespreekbaar te maken. Belangrijk is om zo diep mogelijk door
te vragen, zodat de essentie boven tafel komt. Dhr. van Zoelen geeft aan, dat als het in zijn
agenda past, hij graag wil aansluiten bij de taakgroep. In de volgende ASD vergadering vindt
terugkoppeling plaats.
De voorzitter deelt mede, dat over Eigenwijks positieve gezondheid door de taakgroep bestaande
uit dhr. Selten, mevr. v.d. Kant, mevr. Mooijenkind en dhr. van Dijk een gesprek heeft
plaatsgevonden met de wethouders en met mevr. Eijk en dhr. Meijs omtrent de door de
gemeente voorgenomen plannen in dezen. Dit heeft nog geen vervolg gehad, maar het is de
bedoeling om dit weer op te pakken, maar het hoe moet nog bekeken worden.
Er was afgelopen vrijdag een bijeenkomst in Nieuwegein over geluk, gezondheid en welzijn,
waarbij de wederkerigheid tussen gezondheid en geluk centraal stond. Er gaat een pilot
plaatsvinden in een van de wijken in Nieuwegein. Het is nog niet bekend welke wijk dat gaat
worden. Het zal wel een wijk worden waar de 1 e lijns professionals en in het bijzonder de
huisartsen het gedachtengoed zullen gaan ondersteunen. De verwachting is dat niet eerder dan
eind 2018/begin 2019 hier meer duidelijkheid over komt.
Mevr.Mooijenkind is naar een workshop geweest waarbij inzichtelijk gemaakt werd welke
voorzieningen er zijn per volwassene/kind. Dit was digitaal opgezet, waarbij een heel goed beeld
ontstond hoeveel, hoelang en hoeveel wisselingen zorg er per individu bestonden. Schokkend
was om te zien, hoe de een van de ene naar de andere crises gaat. Normaliter is daar weinig tot
geen zicht op en nu blijkt veel meer in hoeverre er sprake is van doelmatigheid waar op een
positieve manier gestuurd kan worden. Dhr. Selten zal de powerpointpresentatie van deze
workshop rondsturen.
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Mevr. de Ronde en de heren Mulder en Lasut sluiten zich aan bij deze taakgroep. In de volgende
vergadering zal over de voortgang gerapporteerd worden.
Mevr.Mooijenkind deelt mede dat in de laatste vergadering van de werkgroep Zorg & Welzijn het
vrijwilligershuis uitgenodigd is om wat meer informatie te krijgen. Dit was een boeiende
presentatie. Het vrijwilligershuis zal zeker betrokken worden bij dit onderwerp.
De volgende vergadering vindt er verslag plaats omtrent de voortgang van dit onderwerp,
waarbij zowel naar de gezondheidskant als wijkgericht wordt gekeken.
9 t/m 11. Terugkoppeling werkgroepen/signalen uit de samenleving/agenda
komende periode
Werkgroep Wonen, toegankelijkheid, publieke ruimte
Mevr. de Ronde: er is een groepje, dat naar aanleiding van het koersdocument/uitgangspunten
benieuwd is, hoe de concrete vertaling m.b.t. de transformatie eruit gaat zien. Er heeft met dit
groepje een gesprek plaatsgevonden met dhr. W. Apperloo, de verantwoordelijke persoon binnen
de gemeente. Opvallend was zijn openheid, waarbij hij aangaf dat dit een koersdocument is
waarbij nog uitgezet wordt met stakeholders “wat gaan we doen” “wat moet er komen” ”wat zijn
de mogelijkheden”. Hiermee werd duidelijk dat de fase van het proces minder ver was dan
aanvankelijk gedacht werd. De duurzaamheid blijkt heel erg leidend te zijn in de projecten.
Belangrijk is om in de gaten te houden dat de gemeentelijke gebieden niet allemaal gebruikt
gaan/moeten worden voor algemene voorzieningen. Er werd aangegeven dat het betrokken
blijven van de ASD bij dit project bijzonder op prijs wordt gesteld, mede met het oog op de
bredere bewonersparticipatie.
Wijkcoördinator mevr. v. Beek heeft gemeld dat op dinsdag 15 mei om 19.30 uur in de
Booghstede 2-6 een overleg is met buurtbewoners en verzocht is of de ASD hierbij aanwezig wil
zijn. Na wat discussie wordt besloten dat de ASD vertegenwoordigd zal zijn. Mevr. Mooijenkind
zal in ieder geval aanwezig zijn en mogelijk dhr. Mulder.
Dhr. Horst: de werkgroep is benaderd door wijkcoördinator dhr. de Bruin van de gemeente in het
kader van de 2 invalidenplaatsen die in Hoog Zandveld gaan verdwijnen om plaats te maken voor
een viskraam, die nu onpraktisch opgesteld staat. In de discussie die volgt wordt aangegeven dat
er geen formeel advies aan de ASD is gevraagd en niet bekend is hoe de direct omwonenden en
andere betrokkenen hier tegenover staan. Er wordt besloten dat de ASD geen formeel advies zal
sturen naar het college, mede omdat hier sprake is van een incidentele situatie. Zulke zaken
horen eerder thuis in het overleg met het wijkplatform. Het reeds gemaakte memo kan
doorgestuurd worden naar dhr. de Bruin, maar wel met de opmerking dat belangrijk is dat er
overleg plaatsvindt met het wijknetwerk en omwonenden en dat het niet aan de ASD is om
hiermee “akkoord” te gaan.
Werkgroep Zorg en Welzijn
Dhr.Lasut heeft op 6 april j.l. deelgenomen aan de conferentie Adviesraden Sociaal Domein. Hem
is met name opgevallen dat naar voren kwam dat er door de diverse Adviesraden erg veel
vergaderd wordt met vele plannen, maar in de uitvoering is daar weinig van terug te vinden. In
de gekozen workshop netwerken was dhr.Lasut op zoek naar hoe de doelgroepen bereikt
werden, maar dit kwam niet goed uit de verf. In de gesprekken die na afloop van de conferentie
plaatsvonden kwam dat wel wat meer naar voren en heeft dhr. Lasut dit verwoord in zijn verslag
dat te vinden is op het Google document. Ook een verslag van de voorzitter over deze
conferentie is daar te vinden. De rode draad was “ga achter de vergadertafel vandaan en ga de
wijk in, zoek de burgers op”. Er blijkt een tijdschrift met diverse artikelen over Adviesraden te
bestaan dat mogelijk interessant is voor de leden van de Adviesraad.
Mevr.Mooijenkind deelt mede dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met dhr. Stam mantelzorgconsulent. Dit gesprek vindt een aantal keren per jaar plaats, waarin hij de stand van
zaken rondom de diverse thema’s kenbaar maakt (b.v. mantelzorgcompliment). De mantelzorger
krijgt op jaarbasis 18 uur huishoudelijke hulp. Er wordt dan in het kader van de overbel asting
schoongemaakt in het huis van de mantelzorger en de kosten bedragen € 5,-- per uur. De
criteria om mantelzorger te zijn worden steeds helderder en dat is een positieve ontwikkeling.
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Werkgroep Jeugd
Dhr. van Zoelen deelt mede dat er een aantal bijeenkomsten zijn geweest in het kader van de
zoektocht “hoe krijg je een aantal mensen aan tafel om in beeld te krijgen wat er binnen de
doelgroep jeugd leeft” (o.a. gesprek met Save). Per organisatie is het zaak te zoeken naar de
juiste persoon en een mix te vinden van beleid en uitvoering. Er staat nog een gesprek gepland
met een medewerker van MOvactor.
Werkgroep Participatie, werk en inkomen
Dhr. Verhaak deelt mede dat de WIL zich wat meer gaat focussen op klant in beeld rondom de
competentie problematiek. Dhr. Verhaak is aanwezig geweest bij een landelijke bijeenkomst van
de cliëntenraad waar met name gesproken is over de zelfredzaamheid en de zelfredzaamheid die
de burger niet kan krijgen.
Wat betreft de onafhankelijke cliëntenondersteuning heeft hij daar ook gehoord dat elke
gemeente budget heeft om de burgers te ondersteunen. Interessant is hoe dat in Nieuwegein
geregeld is. Inmiddels wordt deze mogelijkheid wel aangegeven in de door Geynwijs verstuurde
brieven aan de burgers.
12. Rondvraag
Dhr.v.Dijk: alle gemeenten zijn uitgenodigd om een sluitende aanpak te ontwikkelen voor
verwarde personen, omdat deze categorie regelmatig tussen het wal en het schip dreigen te
geraken. Hij is benieuwd hoe dit in Nieuwegein is geregeld? Er is wel een startbijeenkomst in
Nieuwegein geweest rondom dit thema, maar niet bekend is of dit een vervolg heeft gekregen.
Mevr. Hogendoorn zal binnen de gemeente navraag doen welke ambtenaar zich hiermee
bezighoudt (vraag is inmiddels uitgezet bij mevr.Petter). Dhr.Verhaak deelt mede dat er op 25
mei een landelijke bijeenkomst in Den Bosch hierover gaat plaatsvinden.
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag en dankt de voorzitter eenieder voor
zijn of haar aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.30 uur de vergadering.

4

