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Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 21 september 2018
Presentie:
Aanwezig:

Afwezig:

Mary Huisman-Bakker, Arnoud de Heus, Martin Vredenduin en
Cees Buijs.
Hillie Jansen, Louisa Roosch (beiden met afmelding).

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) In het RVO van 19-9-2018 is de voortgangsrapportage RSA (Regionale
SamenwerkingsAgenda) door de regio kort toegelicht. De rapportage staat in
concept op de website van de regio. Martin zal de definitieve versie rondsturen.
b) In het RVO is ook de voortgang Samenkracht toegelicht. Martin zal deze
verspreiden. De regio ziet Samenkracht als de primaire bron voor de inbreng door
ervaringsdeskundigen
c) In het RVO is ook het project verblijf toegelicht. Project tijdshorizon is Q1 2019.
Streven is om jeugd vooral in een gezinssituatie onder te brengen. Er wordt nog
steeds teveel in instellingen ondergebracht. Belang van de sector is om dure
plaatsen vol te krijgen. Wordt een ingewikkeld traject. Er is sprake van 41
aanbieders met eigen belangen.
d) Louisa is bereid zitting te nemen in de commissie die Innovatieprojecten toetst.
Martin geeft aan dat dit op persoonlijke titel en zonder last en ruggenspraak is.
e) WMO: de inkomensafhankelijke bijdrage wil de overheid beperken tot één
maximumbedrag per maand (€ 17,50) onafhankelijk van hetgeen je aan
dienstverlening afneemt (geen stapeling meer). Voor € 17,50 per maand kun je
bijvoorbeeld drie voorzieningen afnemen.
Die € 17,50 per maand zou wel eens een aanzuigende werking kunnen hebben
doordat huidige cliënten een nieuwe aanvraag gaan doen bij de gemeente(n). Dit is
wel een vraag van ons aan de Wethouder hoe zij qua beleid omgaan als deze
aanzuigende werking leidt tot een verhoogde vraag (bij gelijk budget). Komen dan
mensen in de knel qua WMO-hulp? Qua HH verandert het beleid al van ‘schoon
huis’ naar ‘leefbaar huis’.
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3.

Verslag vorige vergadering (*)
a) N.a.v. pag. 2, is bij de 4e alinea het woordje ‘moet’ vergeten.
b) Pagina 3, 3e regel van B, ‘.. ze wil …’ en nog een aantal puntjes die inmiddels
door Martin direct zijn gecorrigeerd.
De notulen worden verder goedgekeurd evenals de samenvatting voor op de website.

4.

Evaluatie gesprek met de wethouder
De wethouder (Rosalie van Rijn) heeft zeker mooie en innovatieve ideeën. Els van der
Poll is bij het gesprek aangeschoven om een toelichting op het wijkteam te geven.
Arnoud zou graag nog wat meer informatie ontvangen op het onderwerp: ‘suïcide’.
Het wijkteam functioneert.

5.

Het transformatieplan
Op 27 september a.s. is de informatiebijeenkomst en op 1 okt a.s. wordt het concept
plan ingediend in Den Haag. Ergens in oktober gaat het naar de diverse Colleges. Dat
laatste moment is ook het moment waarbij wij adviseren. We hebben nu een stuk maar
geen toelichting en nog geen formele adviesvraag. Mary en Arnoud hebben het
voorstel bekeken en hun eerste bevindingen opgeschreven. Martin stelt voor om de
eerste bevindingen alvast naar Liesbeth te sturen, zodat deze in het concept van 1
oktober mee kunnen worden genomen. Deze bevindingen zijn nog geen officieel
advies en mogen niet worden gepubliceerd.
De bevindingen waren bedoeld voor onze interne gedachtevorming zodat we een
weloverwogen advies kunnen uitbrengen zodra we het formele verzoek daartoe
ontvangen.
De opmerkingen die Mary en Arnoud op papier hebben gezet worden met elkaar op
inhoud doorgenomen. Mary en Arnoud gaan er mee akkoord deze lijst door te sturen
aan Liesbeth ter informatie. De context moet ons allemaal helder zijn (dus samen
doorlopen).

Openbaar gedeelte van de vergadering
6.

Wat verder ter tafel komt
1. Mary geeft aan dat twee bekenden van haar uit Nederhorst den Berg graag willen
weten wat wij in de Adviesraad doen. Zij zijn van harte welkom bij het openbare
gedeelte van de Adviesraad-bijeenkomst. Mary zal dit aan hen doorgeven. Mary
heeft hen al gewezen op de website.

7.

Sluiting
De bijeenkomst wordt om 16.00 uur gesloten.

