Adviesraad Sociaal Domein

19-07-02

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 23 mei 2019
Aanwezig: dhr.Beringen, dhr.v.Dijk, mevr. Hage, dhr.Horst, mevr. Jongeling, mevr. v.d. Kant,
dhr.de Koe, dhr.Lasut, mevr. Mooijenkind, dhr. Mulder, mevr. v.der Pol, dhr. Poppe,
dhr. Selten (vz), dhr. Verhaak en dhr.van Zoelen
Afwezig: mevr. de Ronde
Notuliste: mevr.Hogendoorn
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Aansluitend geeft de voorzitter aan dat er gestart
wordt met de presentatie armoede.
3. Presentatie Armoede
Dhr.v.Zoelen deelt mede, dat de taakgroep zich gebogen heeft over de diverse kanten van het
onderwerp armoede. Aan de hand van bijgaande powerpoint-presentatie neemt dhr.v.Zoelen de
ASD mee in het onderwerp armoede. Hierbij is teruggegrepen op de presentatie van mevr.
Joosten, tijdens de ASD vergadering van juli 2018.
Wat er al aanwezig is in de gemeente Nieuwegein, op het gebied van armoede, is verwoord in
een verstrekte placemat en een boekje. Hoewel dit heel handzaam is, blijkt dat de verstrekte info
niet volledig up-to-date is. Belangrijk is, dat er wel een actualisatie plaatsvindt; helaas is dat niet
op alle fronten het geval (b.v. overstap van zorgverzekeraar Menzis naar VGZ).
Er is geconcludeerd, dat er in Nieuwegein reeds een breed programma aanwezig is. De
armoedegrens is formeel vastgelegd (125% van het minimumloon). Bij aanvang is door de
taakgroep gestart met de kinderarmoede, maar al snel bleek dat kinderarmoede gekoppeld is
aan de situatie van de ouders. De taakgroep is toen breder gaan kijken. Er is een geregistreerde
groep mensen met armoede, die redelijk goed in beeld te brengen is. Echter het gaat met name
om de niet geregistreerde groep, die niet in beeld is, waarbij de vraag is hoe die mensen te
bereiken. De knelpunten daarbij zijn het schaamte/trotsgevoel van betrokkenen en het koppelen
van gegevens (privacyregels!!). Deze knelpunten worden erkend door de gemeente Nieuwegein.
De woningcorporaties hebben een convenant met de WIL gesloten op het gebied van
taalachterstand. Ook is er een pilot met vindplaats schulden, waar de signalen, voor zover de
privacyregels dit toelaten, doorgegeven worden aan de WIL. Indien mogelijk volgt hier een
huisbezoek door de WIL medewerker op. Dhr. Verhaak koppelt terug wat de (positieve)
resultaten hiervan zijn. De taakgroep vraagt zich af, of de vindplaatsen toch niet breder uitgezet
moeten worden (b.v. advocaten, mediators) en of ervaringsdeskundigen niet meer betrokken
zouden moeten worden.
Er is geconstateerd, dat er sprake is van een enorme bureaucratie, waardoor personen voor
dezelfde situatie bij de diverse instanties dezelfde vragen/formulieren in moeten vullen. Er is wel
een cliëntenorganisatie, maar de mensen moeten eerst over hun schaamtegevoel heenstappen,
voordat zij daarmee contact opnemen.
Er zijn geen concrete cijfers bekend over de aantallen van armoede. Dhr. Selten deelt mede, dat
hij met mevr.Mooijenkind, dhr. Horst en mevr. v.d. Kant bij een bijeenkomst is geweest waar
medewerkers van het CBS, die in opdracht van de Rekenkamercommissie van de Nieuwegeinse
gemeenteraad onderzoek hebben gedaan naar armoede, verslag uitbrachten. Hierbij werd een
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koppeling gemaakt tussen de gegevens van de belastingdienst en wat binnen de gemeente
bekend is omtrent gebruik van voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand, de stadspas etc.
Daaruit kwamen interessante gegevens naar voren, zowel wat betreft de aantallen huishoudens
dat in armoede leeft als het gebruik dat zij van de voorzieningen maken. Voor geïnteresseerden
is deze presentatie na te lezen op de website van de gemeenteraad:
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Nieuwegein/9960ee82-a208-4c86-96671d61b55453a2
Dhr. Horst doet de suggestie om een signaalbrief op te stellen, waarin aandacht gevraagd wordt,
voor het feit, dat er door de belastingdienst niet alleen naar vermogen/hypotheek wordt
gekeken, maar ook naar de schulden. Daarnaast heeft hij de indruk dat de combi
schulden/laaggeletterdheid ook een belangrijk aspect is.
Dhr. De Koe doet het voorstel om een keer iemand van maatschappelijk werk van het Leger des
Heils uit te nodigen, omdat deze mensen heel veel horen rondom het thema armoede. Dit lijkt de
ASD een goed idee en afgesproken wordt dat in het najaar dhr. de Koe hier zorg voor zal dragen .
Dhr.v.Dijk geeft aan, dat het voor mensen die in armoede verkeren ook heel zinvol is dat aan
hen hulp geboden wordt bij het invullen van formulieren en het inschatten wat bij het doen van
aanvragen wel en niet zinvol is. Ook is het mogelijk een geanonimiseerde brief aan alle inwoners
van een wijk te sturen met het aanbod op huisbezoek te komen om samen met de mensen naar
de financiële situatie te kijken. Dit is een pro-actieve vorm om te gaan met de problematiek
armoede. Geynwijs op school heeft ook een hele belangrijke rol, waarbij de signalerende rol zeer
essentieel is.
Dhr.v.Dijk deelt, naar aanleiding van de discussie over het wel of niet doorgeven van gegevens
binnen verschillende instanties, dat er vanaf 2008 een wet eenmalige uitvraag bestaat, waarin
gemeentes verboden wordt om meer dan 1x hetzelfde gegeven uit te vragen. Vele gemeentes
houden zich hier niet aan.
Na de discussie wordt afgesproken dat er door de voorzitter en taakgroep armoede een
signaalbrief opgesteld gaat worden voor de gemeente met de diverse genoemde (knel)punten.
Daarnaast deelt de voorzitter mede dat het voornemen is dat hij en mevr. Mooijenkind een
gesprek gaan hebben met de voorzitter van de Rekenkamer.

Presentatie in ASD
gemeente Nieuwegein2.pptx






4. Mededelingen, inkomende, uitgaande post
De voorzitter deelt nogmaals mede, dat zodra de nieuwe leden benoemd zijn een nieuwe
indeling en daarmee een nieuwe samenstelling van de werkgroepen wordt gemaakt. Ieder kan
individueel zijn of haar voorkeur opgeven en afhankelijk van de voorkeuren gaan er dan wel of
niet wisselingen plaatsvinden.
Ook wijst de voorzitter erop dat er bijscholingen mogelijk zijn of in company of individueel. De
voorkeur van de voorzitter is in compagny, maar dat moet nog verder uitgezocht worden en zal
vermoedelijk in het najaar zijn beslag gaan krijgen.
Mevr.Mooijenkind is 22 mei naar een minicongres Betere Thuis geweest, geïnitieerd vanuit
VWS en de gemeente. Het doel was om signalen/knelpunten op te halen, die ervaren worden
(zorgaaanbieders, ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers). Het was positief om daarbij
aanwezig te zijn. Vooraf waren reeds knelpunten kenbaar gemaakt, waardoor er gericht items
waren. Het werd zinvol en praktisch benaderd. Deze uitkomsten worden weer meegenomen in
het verder vast te stellen beleid.

Verslag Merkbaar
Beter Thuis - Wijk bij Duurstede 22 mei 2019.pdf



Dhr.Verhaak deelt mede dat het gelukt is om de uitbetaaldatum voor de cliënten van de WIL,
met ingang van de maand juni van het eind van de maand naar de 20e van de maand te
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vervroegen. Mevr.v.d.Kant deelt mede dat in de praktijk er nog wel wat hobbels zijn, met
name, voor de gedeeltelijk werkenden.
Dhr.Lasut heeft de bijeenkomst van de omgevingsvisie in het buurthuis bijgewoond, waarbij hij
een aantal nieuwe punten heeft gehoord. Er was bijzonder veel belangstelling. Hij is ook naar
een bijeenkomst, gepresenteerd door de wethouder v. Engelen van sport, geweest. Dit had
betrekkking op het lokaal sportakkoord, getekend door de gemeente Nieuwegein. De visie was
niet bekend en mogelijk voor de ASD belangrijk te weten. Dit punt wordt in het
wethoudersoverleg van 24 mei nagevraagd i.v.m. de bijna kunstmatige scheiding tussen
welzijn en sport.
Dhr.v.Zoelen is ook bij een bijeenkomst omgevingsvisie geweest in de wijk Vreeswijk. Ook
deze bijeenkomst is heel goed bezocht en draagt bij aan groepsvorming en betrokkenheid van
de wijkbewoners. Deze week is hij ook naar een preventiebijeenkomst jeugd geweest,
georganiseerd door de programmamaker van de gemeente. Er hebben 2 onderzoeken
plaatsgevonden door studenten van de universiteit. Het ene onderzoek had betrekking op hoe
jeugdcriminaliteit in Nieuwegein te voorkomen en het andere onderzoek het voorkomen van
nadelige gevolgen van echtscheidingen. Van beide onderzoeken is een presentatie gehouden.
Dhr.v.Dijk deelt mede dat hij bij een bijeenkomst van de VNG is geweest. Het onderwerp was
de start van de Nieuwe Verplichte Wet GGZ, die in januari 2020 door alle gemeentes
uitgevoerd moet gaan worden. De gemeente kan dan besluiten om in te grijpen als iemand een
gevaar voor zichzelf gaat vormen, waarbij de rechtelijke macht toestemming moet gaan geven.
Er vindt dan overleg plaats tussen de rechtelijke macht, GGZ en de burgemeester. Het verschil
is dat er eerder preventief ingegrepen kan worden, waardoor dure en ingrijpende zorg te
voorkomen.
Mevr. Hage deelt mede dat zij voor haar zoon gestart is, samen met de projectleider
dhr.Bonnet en een Geynwijsmedewerker, met de pilot IPGB. Zij zal de ASD op de hoogte
houden van de komende ontwikkelingen in deze.
Dhr.Horst deelt mede, dat hij naar een zeer positieve raadsinformatiebijeenkomst is geweest
omtrent laaggeletterdheid. Hij deelt mede dat er op dit gebied in Nieuwegein zeer veel
georganiseerd wordt, met name ook door de bibliotheek.

Na een korte pauze wordt de vergadering hervat.
5. Concept verslag vergadering 22 maart j.l.
Tekstueel zijn er geen op- en/of aanmerkingen. Verslag wordt hiermee vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De voorzitter deelt mede, dat de toezegging omtrent het onderwerp raadsvoorstel speelvisie
(pag.3) hij nog geen formele brief, naar aanleiding van de bevindingen, heeft gestuurd. Hij zegt
toe dit alsnog te gaan doen.
6. Concept ASD advies herijking Transformatie-agenda 3e fase
De voorzitter geeft een toelichting over de tot-stand-koming van het ASD advies. De taakgroep
heeft een onderverdeling gemaakt aan de hand van de 7 programma’s en daar is het
rondgestuurde advies uit voortgekomen.
De samenvatting van de voorzitter geeft aan dat de meerderheid van de programma’s goed in
elkaar zitten. Hij doet het voorstel, om in het najaar per werkgroep intensiever naar de diverse
onderverdeelde programma’s te kijken en mogelijk dit aansluitend te bespreken met de
wethouder en/of de verantwoordelijke programmaleider. De mogelijkheid bestaat dan om wat
gedetailleerder op de diverse programma’s in te gaan, hetgeen bij dit gevraagde advies
onbegonnen werk is.
De taakgroep is positief over de hoofdlijnen. Wat er gemist wordt is dat vanaf aanvang 2015 tot
heden er niet teruggekeken wordt in de zin van “wat mist er” ”moet er niet een pas op de plaats
gemaakt worden” “wat moet er anders”. Het lijkt een rijdende trein, die bij geen enkel station
stopt. De reflectie wordt gemist.
De leden geven aan dat ze zeer content zijn met de inhoud van het advies en de relativering
prima wordt weergegeven. Aangegeven wordt, dat er wel erg veel programma’s zijn gemaakt en
dat idealiter van buiten naar binnen gewerkt moet worden en nu lijkt het alsof dat andersom
gebeurt. Hierbij staat niet het doel centraal, maar het middel en dat zou andersom moeten zijn.
De suggestie wordt gedaan om aan het ASD advies toe te voegen, dat de gemeente een Matrix
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toevoegt met daarin per domein/programma een weergave van alle gerealiseerde, lopende en
nog aan te vangen projecten.
In verband met tijdsdruk gaat dit keer het ASD advies in 2 etappes. Het advies gaat nu naar de
desbetreffende wethouders en morgen wordt dit advies in het wethoudersoverleg besproken.
Aansluitend volgt dan de formele route richting college en gemeenteraad.
7. Komend wethoudersoverleg 24 mei 2019
De voorzitter deelt mede dat morgen bij het wethoudersoverleg de voorzitter, mevr. Mooijenkind
en dhr. Verhaak aanwezig zullen zijn. Indien een van de overige leden interesse heeft om aan te
schuiven is hij of zij van harte welkom. Graag wel even een berichtje vooraf (dhr. Lasut heeft
zich na de vergadering aangemeld). Behalve het ASD advies wordt er naast de vaste
agendapunten zeker ook gesproken over de ontwikkelingen rondom de kosten voor de
jeugdzorg.
Dhr.Horst geeft aan dat binnen de werkgroep WTP de behoefte bestaat te weten wat de status
van het wethoudersoverleg en overige overleggen is. De voorzitter geeft aan dat hij graag op
een later moment hier uitgebreider bij wil stilstaan.
Ook vraagt de voorzitter de leden, de komende tijd, na te denken over het samenstellen van
nieuwe taakgroepen omtrent onderwerpen, die op dit moment spelen. Hij denkt met name aan
het ophalen van ervaringskennis rondom knelpunten in de hulp- en dienstverlening. Hier kunnen
ook trainingen een belangrijke bijdrage leveren.
8. Vervolg invulling vacatures ASD per 1-9-2019
Er zijn 2 vacatures. Met de voorzitters van de werkgroepen is afgesproken dat de advertentie in
de Molenkruier z.s.m. geplaatst kan gaan worden. Mogelijk gaat dit komende week en de week
daarna (2x) plaatsvinden en zo dat niet kan dan wordt dat 1 week opgeschoven. Aansluitend kan
de sollicitatiecommissie bij elkaar komen om afspraken te maken over het vervolg van de
procedure.
Zodra de advertentie geplaatst wordt, zal deze rondgestuurd worden en het verzoek aan
eenieder is om dit breed in ieders eigen netwerk te verspreiden. De voorzitter zal een aantal
personen attenderen, dat de procedure voor de vacatures opgestart wordt. De vacatures komen
ook op de website van de gemeente te staan.
8. Oriënterende Partners in Participatie
Dit agendapunt wordt naar een later moment doorgeschoven.
9. Rondvraag
Dhr.Poppe deelt mede, dat hij van programmaleider dhr.Bonnet pilot IPGB de indruk krijgt dat
het nog niet zo’n storm loopt. Hij verzoekt tijdens het komend wethoudersoverleg te informeren
hoe de stand van zaken van dit project is.
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
Transformatieagenda

16 april 2019

23 mei 2019

Jan, Frans,

Gemeenteraad

Wim, Peter,

juli 2019

Briëlle
Armoede

Briëlle, Corrie,

Ongevraagd

Ed, Jon, Jos,

advies

Wim
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Ontschotting

Jan, Frans, Jos

Uitnodiging
projectleider
dhr. Bonnet
eind van het
jaar

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 23-05-2019
Agendapunt

Datum:

Actie:

Uitvoerder(s):
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23-05-2019

De voorzitter zegt toe dat hij

Voorzitter +ambtelijk

vandaag/morgen 24/5 het definitief advies

secretaris

Transformatie-agenda zal opsturen aan de
wethouders, waarna ook de formele route
opgestart wordt
3

3

23-05-2019

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 +
ambtelijk secretaris

3

23-05-2019

Uitnodigen maatschappelijk werker Leger

Dhr. de Koe (najaar)

des Heils
4

23-05-2019

Navraag in het wethoudersoverleg van 24

Voorzitter

mei omtrent de link/scheiding welzijn en
sport
4

18-04-2019

Tijdens wethoudersoverleg van 24 mei
navraag doen over de stand van zaken
hoge kosten jeugdzorg

Voorzitter

5

23-05-2019

Brief omtrent raadsvoorstel

Voorzitter

speelvisie+bevindingen werkgroep
5

7

18-04-2019

Voorkeur opgeven werkgroepen

Alle leden

8

18-04-2019

Opstellen lijst vrijwilligersorganisaties

Alle leden
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23-05-2019

Procedure werven nieuwe leden

Voorzitter +
vicevoorzitter +
ambtelijk secretaris

De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit om 21.30 uur de
vergadering.
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