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Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren
Verslag van de vergadering van 18 augustus 2018
Presentie:
Aanwezig:

Afwezig:

Mary Huisman-Bakker, Hillie Jansen, Louisa Roosch, Arnoud de Heus, Martin
Vredenduin en Cees Buijs.
N.v.t.

Het besloten gedeelte van de vergadering
1.

Opening
Martin opent deze bijeenkomst om 14.00 uur, neemt de voorzittershamer ter hand en
stuurt de presentielijst rond.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Verslag vorige vergadering (*)
a) Op blz 2 onder Jeugdhulp (5):Mary verduidelijkt dat het weekendje weg tot doel
heeft dat de (pleeg)ouders weer even ‘adem kunnen halen’. Er moet meer ruimte
komen voor de respijtzorg.
b) In de volgende zin staan 2 x ‘zullen’
c) Bij punt 9 punt 3: De Bieb is een ontmoetingsplaats waar ouderen ook bepaalde
cursussen kunnen volgen.. De ontmoetingsplaats is derhalve niet digitaal. Dat
digitale betreft de cursussen waarbij de ouderen leren om met hun kleinkinderen te
appen en zo meer.
d) Bij punt 6: ‘heeft het beleid (de monitor) uitgewerkt en …’. Wat wordt hier nu mee
gedaan, vraagt Arnoud. Martin antwoordt dat de monitor één keer per jaar wordt
uitgebracht..
e) Punt 5: PvdA en GroenLinks hebben een motie ingediend om te reageren, bij
voorkeur in regionaal verband.
De notulen zullen conform worden aangescherpt en worden verder goedgekeurd
evenals de samenvatting voor op de website (na dezelfde aanscherping).

4.

Lopende ontwikkelingen in aanwezigheid van Mariëlle Verdegaal
Het Wijkteam kon door werkdruk en vakanties deze vergadering van de Adviesraad
niet bijwonen. Mariëlle Verdegaal komt als eerste nu langs en hopelijk komt later dit
jaar iemand uit het Wijkteam ook nog langs.
Arnoud meldt: In Amersfoort zijn de leden van het Wijkteam daar generalisten met een
signaalfunctie: doorverwijzen is dus een heel belangrijke functie van dit Team. Ze
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moeten hun grenzen kennen (zowel kwalitatief als ook kwantitatief) en snel
doorverwijzen naar specialisten. Arnoud meldt uit zijn eigen praktijk dat het proces
van Wijkteam naar specialisten vaak niet goed gaat (té hoge risico’s bij bijv.
vermeende suïcide). De vraag is nu hoe dit zit in onze gemeente (betreffende: integrale
ketenzorg en eigen kennis, competenties en kunnen bij Wijkteamleden).
Mariëlle (Teammanager afdeling ‘Beleid’) schuift aan.
De volgende onderwerpen worden besproken:

De werkprocessen worden gestroomlijnd;

De meeste aanmeldingen van ouders voor jeugdhulp via Versa of huisarts;

Pilot jeugd;

Ontwikkelingen rond de MAG (Maatschappelijke Agenda.
Om 15.20 uur verlaat Mariëlle onder dankzegging van de leden van de Adviesraad de
vergadering.
5.

Evaluatie advies Jeugdhulp en gezinsvormen
De reactie vanuit de regio is nog niet binnen. Blaricum heeft een kort advies
uitgebracht gericht op de fiscale consequenties. Er blijken grote verschillen te zijn
tussen de diverse Adviesraden. Afwachten tot het regionale overzicht er is. Ons Advies
is ingediend.

Openbaar gedeelte van de vergadering
6.

Vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie (*)
Ons Advies in deze zal het College van B&W helpen met hun brief aan de
Staatssecretaris. Dit kan het College zelf doen dan wel in regionaal verband. Wat beter
en effectiever zou zijn is dat we direct ons ongevraagde advies sturen aan de
Staatssecretaris met een afschrift aan het College van B&W. Bij voorkeur een
gezamenlijke brief vanuit de regio. In ieder geval sturen wij als Adviesraad ons
ongevraagde advies direct naar de Staatssecretaris.
De Motie van de gemeente kent veel parallellen met onze brief. Martin consulteert
Margy nog even om eventuele ‘bokken’ uit onze brief te halen.
Ons inziens is de Staatssecretaris op het verkeerde pad dat slecht uitwerkt voor de
meest kwetsbare groep mensen in de maatschappij. Martin scherpt de concept brief
nog aan en stuurt deze nog naar de leden en stemt af met Rosalie.

7.

Contacten met gemeenteraad en commissies
Mario Wouters is nu voorzitter Maatschappelijke en Sociale Zaken. We wachten nog
even af tot we meer inzichten hebben.
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8.

Wat verder ter tafel komt
Hillie meldt dat ze de komende bijeenkomst niet aanwezig kan zijn i.v.m. geplande
vakantie.

9.

Sluiting
De bijeenkomst wordt om 16.00 uur gesloten.

