Adviesraad Sociaal Domein
Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 17 oktober 2019
Aanwezig: dhr.Beringen, dhr.v.Dijk, mevr. Hage, dhr.Horst, dhr. Jongejan, mevr. Jongeling,
mevr. Mooijenkind, dhr. Mulder, mevr. v.der Pol, dhr. Poppe, dhr. Selten (vz), dhr. Verhaak en
dhr.van Zoelen
Afwezig: dhr.de Koe en dhr. Lasut
Notuliste: mevr.Hogendoorn
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder de
sprekers van de 2 presentaties. Hierna geeft de voorzitter het woord aan de sprekers van de 1 e
presentatie.
2. Presentatie Transformatie van Jeugdhulp met verblijf –
mevr.I.v.d.Heuvel en mevr.Boxtel
Aan de hand van bijgaande PowerPointpresentatie wordt verduidelijkt, wat in de regio Lekstroom
en Utrecht de stand van zaken is rondom het thema Jeugdhulp met verblijf. Enerzijds heeft dit
betrekking op de afbouw van Jeugdhulp met verblijf en anderzijds op de mogelijkheid om thuis
(gezinssituatie) te kunnen blijven met een inzet van hulpverlening. Dit proces moet geleidelijk
tot stand komen. Het zoeken van deze balans gaat in samenspraak met de aanbieders,
gemeenten, adviesraden en overige partijen die hierbij betrokken zijn.
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Op hoofdlijnen zijn de volgende vragen gesteld en antwoorden gegeven:
Aan de orde gekomen vragen

Antwoorden

Is kamers met aandacht een alternatief voor

Kamers met aandacht is een vorm voor de wat

gezinshuizen en pleeggezinnen?

oudere jeugdigen(18+), die wel afkomstig zijn
uit jeugdhulp met verblijf en nog even een
steuntje in de rug nodig hebben, voordat
zelfstandigheid haalbaar is.

Wat gebeurt er met jeugdigen, die direct

Dit vraagstuk wordt momenteel besproken met

uitgeplaatst moeten worden, maar niet terug

de sociale teams en de experttafel. Gezocht

kunnen naar huis?

wordt naar de patronen en in hoeverre de
casus al eerder bekend was. Hierbij speelt de
veiligheid een hele belangrijke rol. Snelheid is
over het algemeen geboden.

Waar is de plek van WLZ?

Op dit moment is deze link nog niet goed in
beeld, waardoor de Jeugdhulpproblematiek
nog min of meer op zich staat. Samenwerking
met WLZ aanbieders is wel gewenst.

Is bekend wat de redenen zijn dat er een

Landelijk wordt daar veel onderzoek naar

tekort aan pleeggezinnen is?

gedaan (break downs). Ook naar de
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aanbieders wordt straks deze vraag
meegenomen.
Is het op gemeentelijk niveau niet beter om te

Binnen de gemeente en de regio Lekstroom

spreken over opbouw van jeugdhulp met

wordt gesproken over wat we opbouwen aan

verblijf i.p.v. afbouw? De benaming (afbouw)

alternatieven, om jeugdhulp met verblijf te

van de presentatie komt negatiever over.

kunnen afbouwen (pleeggezinnen,
gezinshuizen etc.).

Dit geldt alleen voor jongeren met

Dit geldt voor jeugdhulp met verblijf, die

drugsproblematiek etc., maar niet voor

uiteindelijk door moeten stromen uit de

jongeren met een verstandelijke beperking?

jeugdhulp. Dit geldt dus niet voor jeugdigen
die motorisch beperkt zijn. Wel moet er
nagedacht worden over gemengde
woonvormen (b.v. kantoorpanden).

Wat betekent dit voor reguliere bewoners als

Dit probleem wordt gezien, waarbij veel

er overgestapt wordt naar “gespikkeld”

overleg vraagt met de directe omgeving en in

wonen?

hoeverre er draagvlak is voor deze vorm van
wonen. Zachte landing in de wijk vraagt
aandacht.

In hoeverre is er bij jeugdhulp met verblijf

Hier is een apart project 18-/18+ voor, maar

aandacht voor de overgang van 18- naar 18+?

er wordt intensief samengewerkt, zeker bij

uitstroom op wat oudere leeftijd.
Mevr. v.d. Heuvel geeft aan dat de wens is, om zoveel mogelijk over te stappen naar preventief
beleid en niet, zoals het nu veelal gaat, om het in een later stadium oplossen van een probleem,
waardoor de risicofactoren mogelijk verminderen.
De tip wordt meegegeven dat er veel onbekendheid is, b.v. voor mensen die woonruimte
beschikbaar willen stellen of pleegouder willen worden. Ook wordt de suggestie meegegeven, om
als stimulans laagdrempelige informatiebijeenkomsten te organiseren.
Afgesproken wordt, om over een jaar opnieuw contact met elkaar te hebben, waarbij de stand
van zaken van dat moment aan de Adviesraad kenbaar gemaakt kan worden.
3. Presentatie Inkoopstrategie Lekstroom 2020 – dhr. N. Kersten
Dhr. Kersten deelt mede, dat zijn presentatie met name zal gaan over de effecten van inkoop.
Zijn opdracht is een inkoopstrategie Jeugd/Wmo te bedenken, die beter past en aansluit bij de
transformatie.
Aan de hand van bijgaande PowerPointpresentatie laat dhr. Kersten zien wat er tot nu toe
ondernomen is en welke diverse bijeenkomsten georganiseerd zijn, om te achterhalen wat er
leeft en wat er speelt.
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Op hoofdlijnen zijn de volgende vragen gesteld en antwoorden gegeven:
Aan de orde gekomen vragen

Antwoorden

Staat het inwonersperspectief centraal

In beginsel gaat het om het individu en als er

individueel of ook achter de voordeur?

aanleiding voor is ook achter de voordeur. Er
is wel verschil in hulpverleners oude en nieuwe
stijl, dus dat vraagt nog wel een omslag van
verzorgingsstaat naar participatiestaat.

Is er een oplossing voor het gegeven dat

De aanbieders willen van de gemeente weten

aanbieders niet uit zichzelf veranderen?

waar ze naar toe willen en hebben zorg over
continuïteit en stabiliteit. “Kom niet elke week
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met een nieuw, ander idee”.
De inwoner wil minder dan de zorgaanbieder

Er vindt dan hetzelfde gesprek plaats. Waar

wil geven, maar wat als dat andersom is?

houdt hulp op en waar begint zelfstandigheid.

Het gaat om de inkoop Jeugdhulp/Wmo en niet

Het geldt zowel voor het Jeugdhulp segment

alleen Wmo?

als het Wmo segment.

Waarom richt de inkoop zich niet op

Tot voor kort werd alleen de jeugdhulp en

hulpmiddelen en hoe dan wel?

Wmo begeleiding regionaal ingekocht. Daarna
is regionaal huishoudelijke hulp gevolgd en nu
is het de bedoeling dat ook de hulpmiddelen
regionaal ingekocht gaan worden.

Is het werken met arrangementen niet strijdig

Daar is juist geen sprake van. Elke situatie

met het werken met meer maatwerk?

wordt individueel bekeken en dan is er geen
sprake van zeer zware zorg.

De onafhankelijke cliëntenrol wordt in de

Het klopt dat dit in de presentatie niet naar

presentatie gemist, terwijl daar door gemeente

voren is gekomen. Door Geynwijs wordt bij

en overheid juist veel over gesproken wordt.

elke cliënt wel gewezen op de mogelijkheid
van clientondersteuner bij Zorgbelang.

Afgesproken wordt dat (met een afvaardiging) van de ASD op korte termijn verder
doorgesproken kan gaan worden.
Na een korte pauze deelt de voorzitter, gezien de tijd, mede dat hij zich wil beperken tot een
beperkt aantal punten, het tekstueel vastleggen van het verslag van de vorige vergadering en de
rondvraag. De mededelingen zal hij schriftelijk versturen.
Over het verslag van de vergadering van 5 september jl. zijn tekstueel geen op- en/of
aanmerkingen. Hiermee wordt het verslag vastgesteld.
De dag van de Mantelzorg vindt plaats op zaterdag 9 november tijdstip 11.00 uur tot 15.30
uur. Inmiddels is er een foambord voor die dag gemaakt met de bedoeling om meer
bekendheid aan de Adviesraad te geven en in contact te komen met de burgers, maar niet om
een presentatie o.i.d. te geven.
De voorzitter, mevr. Mooijenkind en dhr. Verhaak hebben zich beschikbaar gesteld en
gevraagd wordt of er voor die dag nog meer vrijwilligers zijn?
Op 28 november komt dhr. Bolink – afdelingshoofd van Geynwijs. Zijn verzoek is of er vooraf
wat vragen/aandachtspunten genoteerd kunnen worden, zodat hij zich voor deze presentatie
kan voorbereiden.
Wethoudersoverleg vindt op 1 november plaats, tijdstip 14.00 – 16.00 uur. Er zijn tot nu toe
vanuit de kant van de ASD geen specifieke agendapunten. Op dit moment is bekend dat de
voorzitter, mevr. Mooijenkind, dhr. Horst en dhr. Verhaak aanwezig zullen zijn. Mochten er
meer gegadigden zijn, graag hiervan melding maken. De wethouders hebben kenbaar gemaakt
dat zij in het voorjaar van 2020 graag een keer met de volledige ASD in gesprek willen gaan.
Er zijn drie taakgroepen geformeerd, die de komende tijd elk een onderwerp gaan uitdiepen:




De samenstelling is alsvolgt:
Aanbod voorzieningen personen met (lichte) dementie; mevr. Mooijenkind, dhr. Mulder,
mevr. van der Pol en dhr. Verhaak
Trajecten van jongeren met een beperking: dhr. van Dijk, mevr. Hage, mevr. Jongeling en
dhr. van Zoelen
Participatie in de wijk: dhr. Beringen, dhr. Horst en dhr. Jongejan

De bedoeling is dat elke taakgroep, liefst voor de volgende vergadering, bij elkaar komt en gaat
bepalen wat de werkwijze gaat worden. Hierbij is het document Aan de slag, waar in 4 stappen
wordt weergegeven, hoe te werken een goede leidraad. Daar wordt tijdens de volgende
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vergadering op teruggekomen. De voorzitter geeft aan, dat hij graag bij alle taakgroepen bij de
1e vergadering aanwezig wil zijn.
Rondvraag



Dhr. Verhaak deelt mede dat Vijfheerenlanden definitief per 1 januari 2020 uit de WIL treedt
en daarnaast is er een overgangsregeling omtrent de lopende zaken. Op 21 november a.s. is er
een leerbijeenkomst in Figi te Zeist met GGZ en Werk en Inkomen.



Dhr. Beringen deelt mede dat hij het jammer vindt, dat omdat er 2 presentaties waren en er
daardoor gebrek aan tijd ontstond, de mogelijkheid om door te praten met elkaar over deze
onderwerpen in het gedrang is gekomen.



Dhr. Horst vraagt meer uitleg over de mededeling tijdens het wethoudersoverleg, dat er
gesproken is over een IPGB brief, die naar de gemeenteraad is gestuurd. Hiermee is de
bijgaande nieuwsbrief bedoeld. De pilot IPGB lijkt te stagneren; dat wordt met dhr. Bolink van
Geynwijs besproken en ingebracht in het volgende wethoudersoverleg.

2.14 201902_Special
Nieuwsbrief_FEB2019_01.pdf



Dhr. Poppe vraagt of in het volgend wethoudersoverleg ingebracht kan worden, dat indien er
een indicatie afloopt er een verplichting is, dat tijdig door het sociale team melding gemaakt
dient te worden of er een verlenging of een andere keuze kan plaatsvinden. Voor zover bekend
vindt deze werkwijze in de gemeente Nieuwegein niet plaats. Dit punt kan ook meegenomen
worden bij de presentatie door dhr. Bolink-Geynwijs.



Dhr. Jongejan doet navraag of er overige leden zijn, die dinsdag 5 november naar het gratis
congres Hoe inclusief is jouw gemeente dat plaatsvindt in het NBC congrescentrum te
Nieuwegein gaan.
Link

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/agenda/congres-jouw-gemeente-inclusief



Dhr. v. Dijk deelt mede dat deze week een plan aan de 2e Kamer is gestuurd dat gemeenten
verplicht een aanbod te doen voor schuldhulpverlening aan inwoners met
betalingsachterstanden. Benieuwd hoe de gemeente Nieuwegein hiermee om zal gaan.



Mevr. Hage is op 26 september bij de raadsvergadering in Utrecht geweest, waar naar voren
kwam dat na het Voortgezet Speciaal Onderwijs blijkt dat ongeveer 80% stopt en niet verder
gaat en ook geen werk heeft. Graag ziet zij dat dat meegenomen wordt in de desbetreffende
taakgroep, hetgeen als een goed idee wordt gezien.

Tenslotte wijst de voorzitter op het uitgedeelde vergaderschema voor 2020. Mocht blijken dat er
onjuiste data instaan dan graag dit laten weten.
De voorzitter dankt eenieder voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.55 uur de
vergadering.
Overzicht/planning van taakgroepen/adviesverzoeken/aktielijst
Onderwerp
Verordening sociaal

Adviesverzoek/

Advies

stukken binnen

binnen

oktober 2019

Taakgroep

Opmerkingen

Jon, Jos,

medische indicatie

Briëlle,

kinderopvang

Peter, Wim

Ontschotting

Jan, Frans,

Uitnodiging projectleider

Jos

dhr. Bonnet eind 2019

Maatschappelijke

Ed, Frans,

Raadsinformatiebijeenkomst

opvang en beschermd

Vincent

22 januari 2020
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wonen (MOBW)
Omgevingswet

Briëlle,
Frans
Vincent

Geynwijs

Overleg

ASD vergadering 28

inplannen met

november

Patrick Bolink
Nieuwe wet verplichte

Jos

Koppeling met mensen met

GGZ eind 2019

verward gedrag?

Arrangeren van een

Voorzitter +vicevoorzitter +

gesprek met de

ambtelijk secretaris

voorzitter van de
Rekenkamer
Uitnodigen

ASD vergadering 30 januari

maatschappelijk

Foeke

werker Leger des Heils
Opstellen lijst

Alle leden

vrijwilligersorganisaties
Aanbod voorzieningen

Briëlle,

ASD vergadering 28

personene met (lichte)

Kees,

november 2019

dementie

Marlon,
Wim

Trajecten van jongeren

Jos,

ASD vergadering 28

met een beperking

Francis,

november 2019

Lya, Jon
Participatie in de Wijk

Vincent,

ASD vergadering 28

Frans, Aart

november 2019

Adviesraadleden, die willen aansluiten bij een of meerdere van bovenstaande groepen, worden
daartoe van harte uitgenodigd. Wel graag even in overleg met de voorzitter.
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