ASD-2018-12A
Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 23 februari 2018
Presentie:
Aanwezig:

Afwezig:

Mary Huisman-Bakker, Hillie Jansen, Arnoud de Heus, Martin
Vredenduin en Cees Buijs
Louisa Roosch, Eric Bouwhuis (beiden als gevolg van griep).

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
a.
We hebben het gevoel dat we ‘heel lang’ niet bij elkaar zijn gekomen.
b.
Er hebben zich twee kandidaten gemeld. Eén kandidaat heeft afgezegd pal
voor het geplande gesprek. De andere kandidaat heeft het gesprek in verband
met persoonlijke omstandigheden uitgesteld tot een nader te bepalen
moment.
c.
Het advies over beschut werk heeft uiteindelijk geleid tot de toezegging van
de wethouder om terug te komen bij de gemeenteraad als het aantal
kandidaten uitgaat boven het aantal door het Rijk gefinancierde plaatsen.
e.
Wij staan op het standpunt dat onze adviezen actief meegenomen moeten
worden naar de commissie en Gemeenteraad. We blijven hierop hameren!
f.
Gesprek met de wethouders is in december 2017 uiteindelijk wel doorgegaan
met beide wethouders. Hier kwam verder weinig spannends uit. We wachten
de komende verkiezingen af.
h.
Op 7 maart a.s. om 20.00 uur wordt PVDA/Groen Links een discussieavond
georganiseerd in De Oude School in Kortenhoef met betrekking tot de
Jeugdzorg. De Adviesraad is daar ook bij uitgenodigd.

3.

Verslag vorige vergadering (*)
Twee kleine aanpassingen.
De notulen worden verder goedgekeurd evenals de samenvatting voor op de
website.
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4.

Verslag RVO-november 2017 (*)
In dit gremium zien we ook veel nieuwe leden. Verder weinig nieuwe punten.

5.

Voorbereidingen gesprek wethouders 14-3-2018
De te bespreken punten worden genoteerd. Het is het laatste
gesprek met de zittende wethouders. Het overleg zal vooral gaan
over evaluatie.

Openbaar gedeelte van de vergadering
6.

Maatschappelijke Agenda (MAG)
.De MAG komt in de plaats van de beleidsnota. Een dynamisch stuk waarin je
aangeeft wat wel of niet is gebeurd. Het heeft een strakke regie nodig. Aan de
verantwoordingskant moet nog het nodige gedaan worden om straks te zorgen dat er
niet meer geld gaat zitten in de verantwoording ten koste van de zorg.
In de MAG staan geen zaken waar men tegen kan zijn, maar het biedt ook nog weinig
concreets. Zie het als een goed basisstuk.
Als je het actieprogramma er naast houdt, kun je ook controleren welke resultaten
nu daadwerkelijk worden gehaald.
De diverse onderwerpen dus permanent op de agenda houden zodat we goed
kunnen volgen welke de voortgang is binnen de gemeente. Welke ambities kunnen
wij distilleren uit de MAG? (zie pt. 8).
Wij worden gevoed met beleidstukken om daarop advies uit te brengen. Het is niet
onze taak om daarop onderzoek te starten naar de juistheid van de inhoud van deze
stukken. Wel moeten we kritisch blijven op de inhoud van deze beleidstukken. Wij
hebben een adviserende taak en daarvoor heb je info nodig. Van onze achterban
hoeven we niet veel te verwachten dus moet de info komen vanuit de gemeente en
vanuit onze eigen netwerken.
Het zou goed zijn als de Raadsleden meer dan nu onze website bezoeken omdat daar
alle adviezen zichtbaar zijn.

7.

Invulling vacature
Dit onderwerp laten we even rusten.

8.

Reflectie en plannen
Na de Transitie is het advieswerk behoorlijk complex geworden. Cliëntenraden
sociaal domein worden meer ontmanteld om vervolgens een Adviesraad te creëren.
Knelpunt is dat er structureel een tekort is aan leden die ervaringsdeskundig zijn. Veel
van deze mensen hebben een zekere achterstand waarbij er snel een clash zit met
beleidstukken. Van ervaringsdeskundigen is bekend dat ze behoorlijk pragmatisch
zijn met focus op hun eigen specifieke situatie / casus.
We moeten scherp zijn op het feit of we als Adviesraad voldoende serieus genomen
worden.
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Het actieprogramma van de MAG komt vast op de agenda komt van de
Adviesraadbijeenkomst.
Martin gaat spoedig werken aan het jaarverslag 2017. Gevraagd wordt aan de leden
van de adviesraad om kritisch te reageren op de inhoud.
9.

Wat verder ter tafel komt
a. Mary heeft een kennisgeving ontvangen van een bijeenkomst van VNG over
beschermd wonen. Deze voorziening gaat over van de centrumgemeente naar de
individuele gemeenten. Die moeten er dan beleid op gaan maken. Martin meldt
dat Hilversum het beleid al aan de regiogemeenten heeft overgedragen..
b. We hebben een discussie in het RVO gehad over de betrokkenheid van
adviesraden bij Samen Kracht. De adviesraden staan behoorlijk op afstand.
bewust buiten de deur worden gehouden. Er zal in deze wel een draai gemaakt
worden op het moment dat specifieke expertise aanwezig is.
c. Mary wil meer info opvragen om zaken goed door te spitten op het onderwerp
Jeugdzorg (de eerste evaluatie Jeugdwet die is aangeboden aan de minister).

10.

Sluiting
De bijeenkomst wordt om 15.40 uur gesloten.

