Adviesraad Sociaal Domein
Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 11 juli 2019
Aanwezig: dhr.Beringen, dhr.v.Dijk, mevr. Hage, dhr.Horst, mevr. v.d. Kant, dhr.de Koe,
dhr.Lasut, mevr. Mooijenkind, dhr. Mulder, mevr. v.der Pol, dhr. Poppe, mevr. de Ronde,
dhr. Selten (vz), dhr. Verhaak en dhr.van Zoelen
Afwezig: mevr. Jongeling
Notuliste: mevr.Hogendoorn
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder
mevr. v.d. Kant en mevr. de Ronde, die vanavond voor het laatst aanwezig zijn. De voorzitter
geeft aan dat rondom en na het afscheid van mevr. v.d. Kant en mevr. de Ronde met elkaar
onder het genot van een hapje en een drankje tijd genomen kan worden om informeel wat met
elkaar bij te praten.
2. Vaststellen agenda
De agenda is beperkt en wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen, inkomende, uitgaande post (ook informatie vanuit de
werkgroepen)
- De voorzitter deelt mede dat het college blij was met het ASD advies Uitvoeringsagenda
Transformatie Sociaal Domein. De wethouders gaven aan dat het “schuurde”, waar ze ook blij
mee waren.
Tijdens het wethoudersoverleg is mondeling over het advies gesproken, waarna een schriftelijke
formele reactie is gevolgd. Ook is dit onderwerp, incluief het ASD advies, in de commissie SAM
besproken. Vandaag gaat de gemeenteraad beslissen of de transformatieagenda wel of niet
wordt vastgesteld (is inmiddels vastgesteld). Er is een nadrukkelijke uitnodiging aan de ASD om
in het najaar als de uitvoeringsagenda écht op gang komt op onderdelen mee te praten en mee
te denken. De ASD blijft zelf de ontwikkelingen ook volgen en zal dit onderwerp
ongetwijfeld weer terugkomen op de agenda.
- De ASD heeft een ongevraagde adviesreactie verstuurd aan het college over de Speelvisie
Nieuwegein 2019-2029. De beleidsmedewerker van de gemeente heeft aan de ASD laten
weten, dat ze heel gelukkig is met de reactie en de bijdrage, die door de ASD is geleverd
tijdens het traject.

-De voorzitter deelt mede, dat in het najaar vorig jaar regionaal met de Adviesraden overleg is
geweest met dhr.Kersten en mevr. Avontuur rondom de inkoop Wmo/Jeugd. Er was een
uitnodiging voor 11 juli voor een raadsinformatieavond voor gemeenteraadsleden en ASD leden,
maar die bijeenkomst valt samen met deze ASD vergadering. Er gaat voor de
gemeenteraadsleden en ASD Nieuwegein een aparte bijeenkomst komen, waarbij dhr. Kersten de
stand van zaken kenbaar zal maken. Het tijdstip hiervoor is nog niet bekend en doordat de
besluitvorming door het college nog wel even op zich laat wachten heeft dit geen enorme haast.
De voorzitter deelt mede dat hij hedenochtend een gesprek gehad heeft met dhr. Smit –
programmaleider inkoop huishoudelijke ondersteuning; de inkoopperiode, waarover contracten
zijn afgesloten, loopt eind van dit jaar af. Besloten is, dat de inkoop van deze huishoudelijke
ondersteuning regionaal aanbesteed gaat worden. Dit gaat in de (nabije) toekomst mogelijk ook
gebeuren voor woningaanpassingen, medische hulp en hulpmiddelen.
Dit vraagt wel enige haast, omdat de aanbieders in november moeten kunnen intekenen. Er is
gekozen voor een vorm van bestuurlijk aanbesteden. Bij deze vorm kunnen tussentijds nieuwe
aanbieders worden toegelaten en nieuwe eisen toegevoegd. Dit is een inkoopvariant. Dhr. Smit
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wil graag in het proces de Adviesraden meenemen en niet in een veel later stadium, waarin om
een formeel advies wordt gevraagd. Doordat de voorzitter de komende periode met vakantie is
stellen mevr. Mooijenkind, dhr. Mulder en mevr. v.d. Pol en dhr. v.Dijk(?)zich beschikbaar. Ook
is mevr. Hogendoorn in de zomerperiode aanwezig.
Dhr. Beringen vraagt zich af of elke aanbesteding apart of regionaal om een ASD advies
gevraagd gaat worden. In hoeverre horen deze aanbestedingen op het bordje van de Adviesraad
en in hoeverre kan er een algemeen advies gegeven worden en niet op elk onderdeel apart. De
voorzitter antwoordt dat daar ook weer haken en ogen aan zitten, omdat elk middel weer heel
specifiek is. Verder juicht hij toe dat het college de ASD wil betrekken bij het vaststellen van
aanbestedingsleidraden omdat dit de gelegenheid biedt de organisatie en uitvoering van de
dienstverlening aan zorgvragende burgers te volgen.
- Op 16 oktober is er een regionale raadsinformatiebijeenkomst voor Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen. Uitnodiging volgt.
- 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 wat er regionaal mogelijk is.
- Mevr. v.d. Pol is naar een bijeenkomst geweest om mee te denken over de regiotaxi, vervoer
voor de hele regio Provincie Utrecht (powerpointpresentatie is al eerder rondgestuurd). Er komen
een paar pilots waaronder het stimuleren van het OV, terwijl er in de diverse wijken OV
weggehaald is. Hetgeen tijdens deze bijeenkomst ingebracht is aan aandachtspunten,
verbeterpunten wordt meegenomen voor het vervolg, waarna een terugkoppeling plaats zal
vinden. Mevr. v.d. Pol zal de ASD op de hoogte houden.
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Dhr. Verhaak deelt mede, dat per 1 januari 2020 de gemeente Vianen (Vijfheerenlanden) geen
deel meer zal uitmaken van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). De mensen, die nog een
procedure hebben mbt schuldhulpverlening zal voor de looptijd van 3 jaar ongewijzigd blijven.
Vermoedelijk heeft dit voor de mensen uit de gemeente Nieuwegein geen consequenties.
Dhr. Verhaak deelt mede dat hij in juni jl. een oproep heeft gedaan rondom de problematiek van
Beschut Werken en de Landelijke Cliëntenraad heeft hier aandacht voor gevraagd. Tot nu toe is
niemand geholpen aan werk binnen Beschut Werk en het lijkt dat er aan de poort sprake is van
een zgn. ontmoedigingsbeleid en men afhankelijk is van de keuringseisen, die door het
UWV worden gesteld.
Op 25 juni heeft dhr. Verhaak deelgenomen aan een congres omtrent mensen met verward
gedrag. Hij heeft ontdekt, dat ook in Nieuwegein in de wijk GGZ plaatsvindt, hetgeen niet
bekend is. Hiervoor zijn iemand van Abrona en een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige aktief.
Dhr.Verhaak heeft hieromtrent navraag gedaan bij Geynwijs. De voorzitter geeft aan dat in het
najaar dit onderwerp ook geagendeerd zal worden binnen de ASD vergadering.
Dhr. Horst heeft geconstateerd dat de mogelijkheid bij de GGD voor vaccinaties in Nieuwegein is
opgeheven. Hij vraagt zich af of er meer en zo ja hoeveel faciliteiten in Nieuwegein zijn
verdwenen. Afgesproken wordt om dit in de gaten te houden en indien nodig in actie te komen.
Mevr. Hage vraagt zich af of de miljoenentekorten in Nieuwegein gevolgen gaan krijgen voor
bepaalde voorzieningen? In de uitvoeringsagenda Transformatieagenda wordt aangegeven dat
tot 2021 er voldoende geld en reserve is. Daarna is er geen extra geld voor handen en indien er
tekorten zijn dan zal de gemeenteraad besluiten moeten nemen: ofwel we gaan
“ergens” bezuinigen ofwel we gaan de belastingverhogen (inkomsten). De vraag is of de
ASD daarbij betrokken gaat worden, maar de ASD zal ook zelf hier heel alert op zijn. Misschien
kan dit onderwerp, mogelijk in aanwezigheid van een wethouder, op de ASD agenda gepland
worden.
Dhr. Lasut deelt mede dat hij samen met mevr. Mooijenkind in mei naar het congres
eenzaamheid is geweest. Een tip was dat m.i.v. 1 juli er via het UWV een nieuwe regeling is voor
doven, die een opleiding willen volgen. Vanaf deze datum is het mogelijk om in aanmerking te
komen voor een doventolk, waarvan gedurende de gehele opleiding de kosten volledig vergoed
worden. Het congres is als zeer positief en inspirerend ervaren.

4. Concept verslag vergadering 23 mei j.l.
Tekstueel zijn er geen op- en/of aanmerkingen. Verslag wordt hiermee vastgesteld.
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Naar aanleiding van: De voorzitter deelt mede, dat de signaalbrief rondom het onderwerp
armoede nog niet verzonden is en hij zegt toe daar in september zorg voor te dragen. De twee
verslagen van de onderzoeken rondom jeugdcriminaliteit en echtscheidingen worden zsm aan de
leden rondgestuurd.
5. Stand van zaken verordening Wmo-Jeugd/Advies ASD
De voorzitter deelt mede dat hij, mevr.Mooijenkind en dhr. v. Dijk een paar weken geleden met
de beleidsmedewerkers mevr. Dijkhuizen en v. Dijk van de gemeente een nuttig gesprek gehad
hebben over de integrale verordening Wmo-Jeugd. Er wordt intern nog gewerkt aan deze
verordening. Het is de bedoeling dat begin september deze verordening in het college wordt
vastgesteld, zodat het in oktober in de gemeenteraad kan worden vastgesteld. De voorzitter
vraagt of de ASD ermee akkoord kan gaan dat op het formele verzoek voor een advies mandaat
gegeven kan worden door de ASD aan de voorzitter, mevr. Mooijenkind en dhr.v.Dijk om dit
verder af te handelen, zonder dat het nog voorgelegd wordt aan de volledige ASD. Hier gaat de
ASD mee akkoord.
6. Vervolg invulling vacatures ASD per 1-9-2019
De voorzitter deelt mede dat op basis van de advertentie in de Molenkruier en het uitzetten van
de tekst onder diverse organisaties en het sociale netwerk van de ASD leden 7 kandidaten
gereageerd hebben. Met 4 kandidaten zijn door de soll.commissie (dhr. Selten, mevr.
Mooijenkind, dhr. Horst, Poppe en Verhaak) gesprekken gevoerd. De commissie was enthousiast
over 2 kandidaten. Dit is dhr.Jongejan, die reeds actief is in het Nieuwegeinse. Hij is én
ervaringsdeskundige én materiedeskundige. Opleiding en werkzaam geweest in de
maatschappelijke opvang, zwerfjongeren en veel GGZ ervaring. Hij is zojuist gepensioneerd en
kwam zeer enthousiast en gemotiveerd over. De 2 e kandidaat, die de soll.commissie wilde
voordragen heeft gisteren laten weten dat zij afzag van haar kandidatuur. De soll.commissie gaat
zich na de vergadering nog verder beraden over het vervolg in deze.
Het voorstel van de soll.commissie is om aan het college voor te stellen de aftredende leden dhr.
Horst, Poppe en Verhaak vanaf 1 september 2019 te herbenoemen voor de duur van 4 jaar en
dhr. Jongejan vanaf 1 september 2019 te benoemen voor de duur van 4 jaar.
7. Rondvraag en afscheid mevr. v.d.Kant en mevr. de Ronde
Dhr. Verhaak vraagt aandacht voor het feit dat er bij de ingang van het Stadshuis een lege AED
kast staat, terwijl hij wel actief in het systeem staat. Wethouder Kuiper is hier mee bezig en
houdt dhr. Verhaak in deze op de hoogte.
Dhr.v.Dijk deelt mede dat Maatschappelijk Opvang die per 1-1-2021 naar Nieuwegein zou
komen, voor 4 jaar is uitgesteld naar 1-1-2025. Tot die tijd blijft deze opvang bij de
centrumgemeente Utrecht. Beschermd wonen gaat voor de nieuwe meldingen wel over. Het gaat
dus gefaseerd over.
Dhr.Beringen deelt mede dat in september de werkgroep WTP uitgebreid wil stilstaan bij het
thema wonen doorslagzone en eventueel daarover een gesprek aan wil vragen met wethouder
Adriani. Hij vraagt zich af of daarna in het najaar het thema wonen/woonvisie op de agenda van
de ASD geplaatst kan worden.
De definitieve raadsvoorstellen rondom de verschillende onderwerpen zijn volledig te vinden op
de site van de gemeente https://ris2.ibabs.eu/Nieuwegein/. De vraag is in hoeverre bij
wijzigingen, naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering de ASD hiervan op de hoogte is.
De voorzitter zegt toe hier nog even over na te denken hoe hiermee om te gaan.
8. Afscheid mevr. v.d. Kant en mevr. de Ronde.
Hiermee wordt de formele vergadering afgesloten en wordt onder het genot van een drankje en
een hapje de leden mevr. v.d. Kant en de Ronde door de voorzitter toegesproken en in het
zonnetje gezet.
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Overzicht/planning van taakgroepen/adviesverzoeken
Onderwerp

Adviesverzoek/

Advies binnen

Taakgroep

aug/sept.

Jon, Jos, Briëlle,

Opmerkingen

stukken binnen
Verordening en

oktober 2019

Beleidsregels

Peter

Wmo/Jeugd
Armoede

Briëlle, Corrie,

Ongevraagd

Ed, Jon, Jos,

advies

Wim
Ontschotting

Jan, Frans, Jos

Uitnodiging
projectleider
dhr. Bonnet
eind 2019

Maatschappelijke

Corrie, Ed,

opvang en beschermd

Frans, Kitty,

wonen (MOBW)

Vincent

Omgevingswet

Briëlle, Frans,
Kitty, Vincent

Geynwijs

Overleg

Najaar 2019 /

inplannen met

voorjaar 2020

Patrick Bolink
Nieuwe wet verplichte

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 in overleg met de voorzitter.
Aktielijst 11-07-2019
Agendapunt

Datum:

Actie:

Uitvoerder(s):
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23-05-2019

Opstellen van een ongevraagd advies

Voorzitter + taakgroep

rondom het thema armoede

armoede

Arrangeren van een gesprek met de

Voorzitter

voorzitter van de Rekenkamer

+vicevoorzitter +

3

23-05-2019

ambtelijk secretaris
3

23-05-2019

Uitnodigen maatschappelijk werker Leger

Dhr. de Koe (najaar)

des Heils
7

18-04-2019

Voorkeur opgeven werkgroepen

Alle leden

8

18-04-2019

Opstellen lijst vrijwilligersorganisaties

Alle leden
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