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Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 13 april 2018
Presentie:
Aanwezig:

Afwezig:

Mary Huisman-Bakker, Louisa Roos, Arnoud de Heus,
Martin Vredenduin en Cees Buijs
Hillie Jansen, Eric Bouwhuis.

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.
Eric Bouwhuis heeft aangegeven zich te willen terugtrekken uit de Adviesraad.
De nieuwe kandidaat heeft aangegeven nog geen besluit te kunnen nemen.
b.
Er heeft ons kritiek bereikt over de wijze waarop onze gemeente om gaat met
huisbezoeken bij uitkeringsgerechtigden. Bij navorsing blijkt dat het
genuanceerder ligt. Bij gerede twijfel of vermoedens van fraude, kun je een
huisbezoek doen bij die betreffende inwoner. Dit recht heeft de gemeente
Wijdemeren ook als dat nodig is om de woonsituatie vast te stellen. De
gemeente heeft hiervoor een protocol.. Er komt wel een nieuw protocol. Dat
wordt voor advies aan ons voorgelegd, Overigens blijkt Hilversum geen
protocol in deze te hebben.
c.
Mary meldt n.a.v. haar gesprek over het primaire onderwijs dat er spoedig een
vervolggesprek over het voortgezet onderwijs komt.
d.
Martin is gevraagd deel te nemen in een overleg betreffende het inkooptraject
voor het voortgezet onderwijs (incl. volwasseneneducatie) in de regio.
e.
“Moet een gemeente een cliëntenraad hebben?” is een stuk dat Martin heeft
bereikt. De eerste conclusie is dat dit zou moeten. Martin stuurt dit stuk rond
met verzoek te reageren met een advies aan het nieuwe college van B&W.
Actie: Martin.

3.

Verslag vorige vergadering (*)
a.

Als er een nieuw college van B&W komt, zouden we ons weer moeten
presenteren aan hen als Adviesraad voor het Sociale Domein. Wachten is nu op
de formatie die ons inziens niet lang meer op zich zal laten wachten. De
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gemeenteraad is inmiddels geïnstalleerd en daarbij zou je kunnen inspreken
(mits je een punt op de agenda zou zijn). Nog even drie weken afwachten dus.
b.

Vanuit de Raad is het standpunt dat ze ons advies moeten hebben wil het tot
een besluit komen op de besluiten van het College van B&W.

De notulen worden verder goedgekeurd evenals de samenvatting voor op de website.
4.

Verslag RVO-januari 2018
De Adviesraden van Laren en Huizen de Cliëntenraad SZ zijn samengevoegd tot één
adviesraad sociaal domein. Weesp gaat naar Amsterdam: de termijn waarop is nog niet
bekend.
Het RVO blijft een wat moeizaam verhaal.
Het beleidsplan Pleegzorg zal in de zomer van 2018 naar alle gemeentes komen voor
advies.
Wat is HHT-geld? Is huishoudelijke hulptoeslag. Geen voorziening WMO maar een
middel om huishoudelijke hulpen uit de bijstand te halen.
Nieuwe RSA = Regionale Samenwerkings Agenda.
De publicatie met 5 aandachtspunten GIA zal Martin nogmaals doorsturen.
Tot zover dit verslag.

5.

Notitie Mary Huisman-Bakker over SWV PO
Op de vraag van Cees `hoe organiseer je je achterban en hoe krijg je meer contact met
hen´ heeft Mary geïnspireerd tot deze notitie. Zeer verhelderend! De week vóór de
Pasen heeft 80 hulpvragen gegeven, geïnitieerd door de scholen (door de interne
begeleiders in de scholen, dus’). Deze problemen worden zichtbaar in de overgang van
groep 4 naar 5. Je gaat in deze overgang van kinderen andere competenties vragen
omdat nu eenmaal het verschil in de ontwikkeling van de hersenen bij deze kinderen
zichtbaar wordt. Ook kinderen met psychiatrische hulpvragen. Er is opvang voor deze
kinderen. Typerend voor deze regio zijn de aanvragen voor dyslexie. Als ze een
dergelijke verklaring hebben, krijgen ze faciliteiten in de lessen en dus ook bij de
examens: het zijn daarbij de ouders die preventief actie ondernemen en ook vergoeding
kunnen krijgen (het geeft grote voordelen voor hun kinderen!). Dit is een zorgelijke
ontwikkeling. Dit is ook een vrij prominent artikel geweest in het NRC.
De weg daarbij is om het in de scholen reeds op te lossen totdat het hier vastloopt.
Er is ook een regionaal (expert) team waaraan de scholen advies kunnen vragen. Hoe
zit dit in Wijdemeren? Hier is slechts 20 uur van gebruikt?! Wat is hier aan de hand?
Mary heeft ook gekeken naar het fenomeen ‘Thuiszitters’. Met drie thuiszitters is het
weinig te noemen.
Plan voor de komende 3 jaar: Als scholen probleemkinderen gaan krijgen, moeten ze
ook weten wat dan te doen. Opvoedingsproblemen is verdrievoudigd en dat vereist dus
aandacht.
Van de 1.000 hulpvragen gaat 20% naar het speciale onderwijs.
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Er is een leegloop in het onderwijs naar de zorg (leerkrachten). Probeer dat te
voorkomen is een advies aan de Wethouders. In Gooi en Vechtstreek maken ze zich
grote zorgen.
Hartelijk dank aan Mary voor dit heldere en leerzame document dat voor zeker de
kennis van de overige adviesraadleden aanvult.
Mary gaat nu nog richting het VO. Dit wordt dus vervolgd.
Martin stelt voor om de inhoud van dit document ook ter informatie naar de voorzitters
in het RVO te sturen. Mary gaat hiermee akkoord.
Openbaar gedeelte van de vergadering
6.

Monitor Sociaal Domein
Is besproken onder punt 7 en behoeft verder geen toevoegingen meer

7.

Maatschappelijke Agenda (MAG)
Wat is nu de status? De gemeenteraadsverkiezingen hebben nog geen duidelijkheid
getoond betreffende de nieuwe coalitie. Nog verder geen helderheid en dat impliceert
dat de MAG nog even stil ligt. E.e.a. als onderdeel van de ‘monitor Sociaal Domein’
(één keer per jaar vindt deze plaats). In het wethoudersoverleg kunnen we inhaken op
de verschillende onderdelen van de MAG. De kwartaalrapportage was in het
samenwerkingsverband SWW altijd hét middel om de vinger aan de pols te houden.
Louisa geeft aan het behoorlijk armoedig te vinden dat het slechts één keer per jaar
gebeurt en dan ook nog met verouderde cijfers (ook al zijn er nu wel meer cijfers dan
enkele jaren geleden).
Martin meldt dat zijn opmerkingen over de monitor Social Domein in dank zijn
ontvangen.
De MAG zit in de gemeenteraadstukken maar ons voorstel is de MAG prominent op
de website van de gemeente te plaatsen. Het is niet frequent genoeg om te dienen als
intern stuk: dus publiek maken als informatie aan de burgerij. Verder is er niet veel
meer te melden.
Mary vraagt zich af: “Weet iemand wat ‘de nieuwe norm is van overmatig alcohol
gebruik?’” De bron van deze peiling is ook slechts 1 x per 4 jaar en de gegeven cijfers
wellen niet spontaan uit (geoliede) systemen. Deze norm staat er niet in dus er moet
veel meer duiding komen van het hoe en waarom.
De gegeven cijfers zijn té summier en geven onvoldoende houvast en diepgang.
Wanneer weten we of er iets mee gebeurt en wat er dan mee gebeurt. Kunnen we
Marleen niet vragen (uitnodigen) om te vragen wat de voortgang is?
Half juli moet het in de gemeenteraad komen.

8.

Nieuwsbrief Adviesraad SV – wat kunnen we daaruit leren?
Er wordt best wel wat energie en geld gestoken in de activiteiten van de adviesraad
Stichtse Vecht. Er zijn nogal wat netwerkgroepen die ‘spontaan’ zijn ontstaan in het
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verleden. Zouden we dit ook niet eens organiseren zodra de gemeenteraad hier up en
running is.
Hier in Wijdemeren zijn niet veel netwerkgroepen anders dan de ouderenbond,
bibliotheek club en de wijkteams. Laten we eens gaan speuren: actie door iedereen.
Louisa gaat naar de diverse bibliotheken om informatie te verzamelen betreffende de
aanwezige sociale netwerken. Wel kunnen we ook de diverse kerkgenootschappen
benaderen met initieel de vraag: “weten jullie dat wij bestaan” en kunnen we samen
iets doen in het Sociale Domein? In ieder geval willen we meer weten van het
wijkteam. Laten ze nu gewoon eens komen vertellen waar ze tegenaan lopen en wat
wij kunnen betekenen voor hen. Martin wil hen weer uitnodigen, desnoods op een dag
in de week dat hen beter schikt.
De laatste regel in deze Nieuwsbrief geldt dus ook bij hen: “maak optimaler gebruik
van de website”. In ieder geval willen we contact met het sociale wijkteam.
9.

Wat verder ter tafel komt
a. Volgende vergaderingen zijn: 6 juli, 17 augustus, 21 september en 9 november
2018.
b. Op de gemeentelijke fusies is nog geen nieuws te melden nu DLP en
Dorpsbelangen elkaar hebben uitgesloten. De meeste partijen zijn nu vóór met de
nodige gradaties die ze aangeven.
c. De kwaliteit van het onderwijs loopt de afgelopen 20 jaar terug is de constatering
van de Onderwijsinspectie.

10.

Sluiting
De bijeenkomst wordt om 16.00 uur gesloten.

