Adviesraad Sociaal Domein
Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 31 mei 2018
Aanwezig: dhr. v. Dijk, dhr. Horst, mevr.Jongeling, mevr. v.d. Kant, dhr. de Koe,
mevr. Mooijenkind, dhr. Mulder, mevr. v.der Pol, dhr. Poppe, mevr. de Ronde, dhr. Selten (vz),
dhr. Verhaak en dhr.van Zoelen
Afwezig met berichtgeving: dhr. Beringen, mevr. Hage, dhr. Lasut
Notuliste: mevr.Hogendoorn
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder
dhr. Koe, die per 18 mei door het college benoemd is als lid van de Adviesraad voor de duur van
4 jaar.
2. Presentaties van mevr. Volman en mevr. Petter van de gemeente Nieuwegein
Nadat de voorzitter de sprekers heeft ingeleid start mevr. Volman met haar presentatie over de
doorontwikkeling van Geynwijs. Mevr. Volman neemt de ASD aan de hand van haar bijgaande
powerpoint-presentatie mee rondom de doorontwikkeling toegang Wmo en Jeugdhulp. Mevr.
Volman is trekker van de projectgroep de opdracht van Geynwijs. Er is sprake van een
tweeledige opdracht n.l. wachttijd voor een inwoner moet zo kort mogelijk zijn, zodat hij zo snel
mogelijk de hulp krijgt die hij nodig heeft. Daarnaast moet er breed uitgevraagd worden m.b.t.
de hulpvraag om te kijken of er integraal ingezet dient te worden. Deze 2 aspecten staan op
gespannen voet met elkaar, waardoor de opdracht ingewikkeld is.

Getoonde Powerpoint presentatie:

Doorontwikkeling toegang
Wmo en Jeugdhulp
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De te kiezen werkmethodiek heeft op dit moment de hoogste prioriteit. De verwachting is dat in
het najaar alle social professionals getraind gaan worden op deze werkmethodiek. Naast deze
training en de lopende zaken kan Geynwijs er dan niet veel bij hebben.
Een knelpunt is dat de participatie onder gebracht is bij de WIL, die Lekstroombreed werkt terwijl
Geynwijs alleen werkt voor de inwoners uit Nieuwegein.
Mevr. Petter neemt het stokje over rondom het thema sluitende aanpak verwarde mensen. Zij
neemt de ASD mee aan de hand van haar powerpoint-presentatie. Zij geeft aan dat er gesproken
wordt over mensen en niet personen met verward gedrag. Het ministerie van VWS heeft heel
veel aandacht aan dit thema besteed en de gemeente de opdracht gegeven, mede door afbouw
van GGZ plaatsen, om met een lokale aanpak te komen. De gemeente Nieuwegein is blij met de
U 16, een samenwerkingsverband van de stad Utrecht met omliggende gemeentes. De gemeente
Utrecht heeft een regierol opgepakt, waar door de gemeente Nieuwegein mee samengewerkt
wordt. Het uitgangspunt is dat mensen (tijdelijk) verward gedrag kunnen vertonen, maar
mensen zijn niet per definitie verward.
Er is sprake van een integrale aanpak. De sluitende aanpak moet zich nog verder uitkristalliseren
en daar gaat nog wel enige tijd overheen.
Onderstaand de totale powerpointpresentatie van mevr. Petter, waar nog gesproken wordt over
personen en niet over mensen:

Mevr. Petter vat aan het eind van haar presentatie samen, waar Nieuwegein op dit moment
reeds mee bezig is, zijnde:







crisiskaart
buurtplan
signaleringskaart
outreachend werken
afstemming inzet bemoeizorg
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3. Vaststellen agenda
Gezien de beperkt overgebleven tijd stelt de voorzitter voor om bij punt 6 ook het
coalitieakkoord te bespreken en de punten 7 t/m 11 als totale rondvraag te behandelen.
4. Mededelingen, inkomende, uitgaande post
Er zijn geen mededelingen.
5. Concept verslag vergadering 26 april 2018
Tekstueel zijn geen op- en/of aanmerkingen.
Inhoudelijk vraagt dhr. Horst een toelichting over de in punt 4 genoemde problemen rondom
sociale huurwoningen. De bedoeling is dat de verhuismakelaar van Stade binnenkort in de
vergadering een toelichting zal geven over het al dan niet verhuizen naar kleinere woning en.
Hiermee wordt het verslag vastgesteld.
6. Wethoudersoverleg 18 mei / coalitieakkoord
De voorzitter verwijst naar het verslag van het wethoudersoverleg dat aan eenieder is
toegestuurd. Dit vraagt geen verdere toelichting.
De voorzitter deelt mede dat er een collegeakkoord is van 5 partijen en er is een voorzet van de
portefeuilleverdeling. Maandag 4 juni vindt de raadsvergadering plaats waar de besluiten
genomen zullen worden en dan vindt woensdag 6 juni de installatie van het nieuwe college
plaats. Voor de ASD betekent dit dat er 3 wethouders een onderdeel van het sociaal domein in
hun portefeuille krijgen. Wie de “hoofd/coördinerende wethouder” zal worden valt nog even te
bezien.
Het reeds geplande wethoudersoverleg van 29 juni a.s. zal gewoon doorgang vinden met de 3
betrokken wethouders. De voorzitter stelt voor om dit overleg in te gaan samen met de 4
voorzitters van de werkgroepen en in dat overleg vervolgafspraken te maken.
Dhr. Poppe vraagt zich af of het raadzaam is dat de ASD formeel zal reageren m.b.t. het
coalitieakkoord en welke aandachtspunten de ASD dan heeft.
Het lijkt dat er meer regelruimte komt voor de sociaal professionals en dat er meer keuzes
gemaakt kunnen worden, die niet van bovenaf opgelegd zijn, hetgeen als positief wordt ervaren.
Positieve ontwikkelingen zijn er m.b.t. meer budget voor bewonersinitiatieven, wijkwerken etc.
Dhr. Verhaak geeft aan dat op het gebied van werk en inkomen lokaal verschillende keuzes
worden gemaakt, terwijl hier veel regionaal opgezet is. Zo zoekt Nieuwegein verbinding in de
regio, terwijl men het in Houten lokaal wil gaan regelen. Bij de Utrechtse werktafel is er juist
weer een verbinding met de hele regio. Positief is dat er nu ook écht op maatwerk wordt ingezet.
Er bestaat wel zorg of de samenwerking tussen de WIL en Geynwijs hechter zal worden of dat
het toch 2 eilanden zullen blijven.
Afgesproken wordt dat de leden 10 dagen de tijd hebben om de stukken te lezen en indien
gewenst hierop te reageren (bij de voorzitter: p.selten@xs4all.nl ), waarna al dan niet een
reactie wordt verstuurd.
7 t/m 11 Diverse agendapunten/rondvraag
Mevr. Mooijenkind: in de toegezonden nieuwsbrief Iederin wordt gesproken over de
onafhankelijke cliëntenondersteuner, voor iedereen toegankelijk en vindbaar. Ook wordt
gesproken dat er beschikkingsarm geïndiceerd zal worden. Daardoor is er geen
bezwaarmogelijkheid. Bij beide onderwerpen is ze benieuwd hoe dit in Nieuwegein geregeld is.
Dhr. Verhaak vult aan dat bij de WIL de mogelijkheid van een cliëntondersteuner standaard in de
tekst vermeld staat. Hoe dit bij Geynwijs is geregeld is niet bekend.
Mevr. v.d. Pol geeft aan dat de nationale ombudsman half mei een uitgebreid rapport heeft
uitgebracht rondom de kwetsbare mens. Zij zal de link waar dit te vinden is rondsturen ( is
inmiddels gebeurd).
Dhr. Poppe deelt mede dat komende maand de werkgroep jeugd kennis gaat maken met de
nieuwe programmaleider jeugd van de gemeente.
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Mevr. de Ronde wil graag in het komend wethoudersoverleg de vraag voorleggen hoe de ASD
nieuwe bouwprojecten binnen de 400 metergrens kan monitoren en hoe de rapportage daarover
zal plaatsvinden.
Dhr.Horst geeft aan dat hij graag wil dat dhr. Peters opnieuw uitgenodigd wordt. De voorzitter
geeft aan dat het de bedoeling is dat in de ASD vergadering van september dhr. Peters aanwezig
zal zijn.
Dhr. v. Dijk deelt mede dat de eigen bijdrage voor de Wmo een hot item is waar niet alle partijen
op één lijn zitten. Vermoedelijk zal hier de komende tijd veel over te lezen en te horen zijn.
Dhr. de Koe deelt het e.e.a. mede over zijn werkzaamheden in de zorg en zijn vrijwilligerswerk
o.a. bij het Leger des Heils.
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter deelt mede dat de laatste ASD vergadering vóór de zomer op 12 juli plaats zal
vinden. Mogelijk komt mevr. Joosten dan een presentatie geven over het
transformatieprogramma Geldwijs. Dit is afhankelijk hoe het eerdere gesprek met haar en de
taakgroep over de cijfers kinderarmoede zal verlopen en of het een toegevoegde waarde zal zijn
of dat er sprake is van dubbeling.
De voorzitter dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit om 21.50 uur de
vergadering.
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