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Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 6 juli 2018
Presentie:
Aanwezig:
Afwezig:

Mary Huisman-Bakker, Hillie Jansen, Louisa Roosch, Martin Vredenduin en
Cees Buijs.
Arnoud de Heus (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) Martin heeft afgelopen week nog contact gehad met Saloua Chaara (Regio G&V)
over de positie van de adviesraden in de regio. Vanuit Samenkracht halen de
projectleiders rechtstreeks informatie op bij ervaringsdeskundigen. Adviesraden
wordt wel gevraagd om uit hun netwerk ervaringsdeskundigen aan te dragen. De
regio informeert adviesraden wel op voorhand over de ontwikkelingen.
b) Cees doet kort verslag van de Klankbordgroep Bescherming en Opvang in
Bussum. Een heel informatieve bijeenkomst waar vertegenwoordigers van alle
adviesraden uit de regio aanwezig waren.
c) Martin gevraagd neemt deel aan een klankbordgroep inzake een handboek
kwaliteitscriteria voor de zorg (doelgroep de leden van adviesraden en ambtenaren
van gemeenten in het kader van de inkoop van zorg).

3.

Verslag vorige vergadering (*)
a) N.a.v. pag. 1.c.: protocol huisbezoeken: moeten we dit nu zelf in de gaten gaan
houden (vraag van Louisa). Martin antwoordt dat is beloofd dat we daarover advies
mogen uitbrengen, maar het kan geen kwaad zelf de vinger aan de pols te houden.
Martin merkt op dat het protocol wellicht breder moet worden getrokken. Uit een
recente publicatie in De Volkskrant bleek dat gemeenten ook technische
hulpmiddelen inzetten, zoals GPS-trackers en observatiecamera’s. Net als bij
huisbezoek zijn dit middelen die een stevige inbreuk op de privacy inhouden.
Protocollering is voor deze middelen ook gewenst. Wij zullen nog gevraagd
worden een advies uit te brengen en houden het ook in regionaal verband kritisch
in de gaten.
b) Punt 7: Laatste regel verwijderen: “Nodigen we ….. daarop te zoeken). Marleen
willen we graag voor 21 september a.s. en iemand namens het wijkteam op 17 aug
a.s. uitnodigen. Martin zal dit op zich nemen.
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De notulen worden verder goedgekeurd evenals de samenvatting voor op de website.
4.

Evaluatie kennismaking wethouder
De nieuwe wethouder (Rosalie van Rijn) heeft een positieve indruk achter gelaten. Ze
kent de problematiek niet alleen uit de boeken, maar heeft ook een aantal functies “aan
het front” vervult. De adviesraad ziet met vertrouwen uit naar de samenwerking.
We hebben ook een nieuwe contactambtenaar: Mariëlle Verdegaal.

5.

Jeugdhulp en gezinsvormen
De adviesraden in de regio hebben het verzoek ontvangen om een advies uit te brengen
over de Uitvoeringsagenda Jeugdhulp in Gezinsvormen

Openbaar gedeelte van de vergadering
5.

Vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie (*)
De regering is van plan om de loonkostensubsidie voor inwoners met een afstand tot
de arbeidsmark te vervangen door loondispensatie. Dit is al gebeurd voor de
Wajongers. Het doel om zo veel mensen als mogelijk is in een reguliere betaalde baan
te krijgen. De vraag is of de wijziging daaraan bijdraagt. Het CPB heeft aangegeven
dat niet de verwachting is dat dat gebeurt. Deze nieuwe regeling is vooral goed voor de
werkgevers. De loonkostensubsidie geeft aan werkgevers een hoop administratieve
rompslomp.
Voor de werknemers is het in die zin niet positief. De administratieve last komt nu bij
de werknemers terecht en in die zin is het niet goed. Verder wordt over het
gemeentelijke deel van de beloning geen pensioen opgebouwd en ook telt de
gemeentelijke uitkering niet mee voor de werknemersverzekeringen. De
werkgeverslobby werkt klaarblijkelijk. Vakbonden zijn faliekant tegen en ook de
diverse belangenorganisaties.
Voordelen voor deze werknemers zijn primair dat ze weer kunnen werken, zij het niet
als een volwaardige werknemer. De gemeentes betalen het verschil uit. Door
tweedeling van de inkomsten, zal deze regeling voorzeker ook een fiscaal probleem
opleveren voor de werknemer.
Dit stuk ademt wel heel erg uit dat de problemen gemakkelijk dichtgepraat worden.
Het is nog niet in gegaan en het is derhalve de vraag of het überhaupt ooit zal ingaan.
De vraag die nu voor ligt, is wat we nu feitelijk voor advies zouden moeten uitbrengen.
Wij zouden kunnen adviseren dat de gemeente Wijdemeren ook protest zou moeten
aantekenen tegen deze regeling en al haar invloed zou moeten aanwenden TEGEN.
De gemeentes moeten de financiële verschillen opbrengen.
Leerlingen van VSO scholen kwamen in de regel in aanmerking voor een Wajonguitkering. Dit is komen te vervallen en komen ook in deze regeling terecht (veel meer
dus dan voorheen). Ook is er geen toegang meer mogelijk richting de sociale
werkvoorziening. Qua emancipatie is het ook niet goed. Heb je als vrouw een partner
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die inkomsten heeft, past de gemeente geen geld meer bij (de vrouw wordt dan
meer/weer afhankelijk van de partner en je brengt zo mensen weer in een
afhankelijkheidspositie. Het is een kwetsbare groep mensen voor wie deze regeling
geldt: bescherm deze groep. Deze regeling is per saldo NIET POSITIEF.
Als laatste: bedrijven als werkgevers doen het hier overigens beter dan de
overheidswerkgevers. Argumenten in het belang van de werknemer, zijn onze
drijfveren bij het uitbrengen van het advies naar het College van B&W. Martin gaat
eerst even afstemmen met de wethouder wat de beste aanpak is.
6.

Maatschappelijke Agenda (MAG)
Hier de monitor aan hangen die Martin heeft rondgestuurd aan iedereen. We hebben
indertijd suggesties ingediend waarbij we bij het lezen van deze monitor niet de indruk
hebben dat met die input iets is gedaan. Ons inziens is er niets gewijzigd. Goed moeten
we nadenken over de vraag: ‘waar dient deze monitor toe?” Wordt het beleid hierop
aangescherpt of heeft het beleid uitgewerkt tot deze resultaten? Het jaarverslag en de
monitor zouden wij in elkaar schuiven om geen onnodig dubbel werk te doen.

7.

Jaarverslag 2017 Sociaal Domein (*)
In het jaarverslag staan veel punten met een open eind. De bereikte resultaten zijn vaak
niet gekwantificeerd weergegeven.
Het hoofdstuk MAG is in de monitor nog niet ingevuld.
Het Jaarverslag kent een verplicht format en die is in deze ingevuld.
Beide stukken verschijnen 1 maal per jaar: schuif alle vergelijkbare stukken in elkaar
zodat het einddocument meer inhoud krijgt. De MAG is pas in feb 2018 vastgesteld
dus dat zou e.e.a. kunnen verklaren waarom dit nog niet is gebeurd.

9.

Wat verder ter tafel komt
1. Wij hebben 3 raadscommissies in de gemeente Wijdemeren en met deze
commissieleden (die overigens frequent wisselen) zouden we contact moeten
leggen. Eén van deze drie commissies is die: Maatschappelijke en Sociale Zaken.
Deze commissie zou voor ons van belang kunnen zijn. De fractievoorzitters
zouden we moeten gaan benaderen om eens kennis te maken met de leden van
deze commissie (de fractieondersteuners en partij voor partij). Martin stelt voor
een plan daartoe te maken.
2. De gemeentelijke herindeling is op dit moment on hold.
3. Louisa is bij de bibliotheek in Wijdemeren geweest en meldt dat daar vrijwel
alleen digitale cursussen beschikbaar zijn. Er is niets gericht op jongeren. De
Bieb is feitelijk een ontmoetingsplek, mede doordat ze alle dagen open zijn (ook
repaircafé aanwezig). Voor ouderen zijn er cursussen om te leren appen met
bijvoorbeeld hun kleinkinderen, etc.

10.

Sluiting
De bijeenkomst wordt om 16.00 uur gesloten.

