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Openbare samenvatting van het erslag van de vergadering van 1 maart 2019
Presentie:
Aanwezig:
Mary Huisman-Bakker, Louisa Roosch, Arnoud de Heus, Martin Vredenduin.
Afwezig:
Cees Buijs en Hillie Janssen (beiden met kennisgeving)

Het besloten gedeelte van de vergadering
1.

Opening

2.

Mededelingen
Arnoud heeft in de vorige vergadering aangegeven dat in zijn netwerk mogelijk een kandidaat
was voor het lidmaatschap van de ASD. Dat gaat niet door.
Er is wat onduidelijkheid over de nieuwe eigen bijdrage regeling. In de notulen van de vorige
vergadering staat dat bepaalde groepen geen eigen bijdrage verschuldigd zijn. Onduidelijk is
om welke groepen het gaat. Martin zal dit nagaan.
Arnoud constateert in Amersfoort een hausse in aanvragen, vooral van burgers die in het
verleden helemaal niet in beeld waren voor maatwerkvoorzieningen. Hoe is dat in
Wijdemeren en wat betekent dat voor de wachttijden, toekenningen en financiering.
Besloten wordt om dit punt mee te nemen naar het wethoudersoverleg.
Bij huishoudelijke hulp wordt vooral gekeken naar de somatische beperkingen. Psychische
beperkingen worden vaak ten onrechte niet meegenomen.

3.

Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering onder aanpassingen
Tekstueel: er ontbreekt in de tekst een woord (wordt aangepast).
Naar aanleiding van: hoe staat het met het cliëntentevredenheidsonderzoek participatiewet.
Besloten wordt om dit mee te nemen naar het overleg met de wethouder.

4.

Handhaving participatiewet
Martin is vrij gedetailleerd geïnformeerd over één kwestie waarin nogal stevig lijkt te zijn
gehandhaafd. Hij heeft geen feitenonderzoek kunnen doen. Inhoudelijk heeft hij geen
oordeel over de rechtvaardigheid van de terugvordering door de gemeente.
De Adviesraad behandelt geen individuele gevallen, maar kan zich wel afvragen welke
procedures, richtlijnen en gedragsregels hiervoor binnen de gemeente zijn.
Besloten wordt om dit te bespreken met de wethouder.

5.

Doelgroepenvervoer en aanbesteding OV
Uit allerlei stukken blijkt dat de gemeenten doelgroepenvervoer en openbaar vervoer, daar
waar mogelijk, in elkaar wil schuiven. Vooral investeren in de eerste en de laatste kilometer
en daartussen gebruik maken van openbaar vervoer. Is dat handig? Kan iemand met een
beperking wel bij de bushalte komen. En wat als moet worden overgestapt of op de plaats
van bestemming nog een afstand moet worden overbrugd. Hebben chauffeurs wel de tijd om
iemand met een beperking eerst plaats te laten nemen.

6.

Lopende adviestrajecten
Het gaat hier om de regionale projecten “Werken aan werk” en Huisvesttingsverordening.
We hebben de fase van het indienen van “zienswijzen” voorbij laten gaan om dubbel werk te
voorkomen. Nu alert zijn op adviesfase.
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7.

Bezetting adviesraad
Hillie heeft aangegeven misschien al medio dit jaar te willen stoppen.
De bezetting wordt kwantitatief wel erg dun. We moeten snel zoeken naar een kandidaat
met oog voor de ouderenzorg. Martin zoekt contact met de voorzitter van de KBO en met
Versa voor mogelijke kandidaten.

8.

Wie is wie in de gemeenteraad
Het gaat om partijleden die het sociaal domein in hun portefeuille hebben. Daarmee willen
wij kennis maken. Martin zal contact opnemen met Wietske Heeg om na te gaan wie we het
best van welke partij kunnen benaderen.

9.

W.v.t.t.k
Als er nog punten voor de bespreking met de wethouder zijn, dan graag aan Martin melden.
Naast de al genoemde bespreekpunten willen we ook overleggen over de wachttijden WMO
en de stand van zaken van het vervoersmaatje

10.

Sluiting

