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Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 11 januari 2019
Presentie:
Aanwezig:

Louisa Roosch, Arnoud de Heus, Martin Vredenduin en Cees Buijs.

Afwezig:

Mary Huisman-Bakker, Hillie Jansen.

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
1. Martin meldt dat de afspraken voor het overleg 2019 met de wethouders zijn
gemaakt.
2. Martin meldt dat hij nog op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Wijdemeren is
geweest en doet kort verslag over hetgeen daar is gespeecht door de (waarnemend)
burgemeester.
3. De eigen bijdrage regeling is per 1-1-2019 is aangepast voor vrijwel alle
maatwerkvoorzieningen: € 17,50 per 4 weken.

3.

Verslag vorige vergadering (*)
Behalve een aantal typo’s geen aanmerkingen of correcties. Martin zal deze aanpassen.
De notulen worden goedgekeurd evenals de samenvatting voor op de website (nadat
Martin nog een kleine aanpassing heeft doorgevoerd). Het websitestuk is vrijwel
identiek.

4.

Klanttevredenheidsonderzoek Participatie Wet
Martin is benaderd door de fractie PvdA/GL met de vraag hoe de Adviesraad staat
tegenover een klanttevredenheidsonderzoek voor de Participatiewet (de fractie van de
PvdA/GL is hiermee bezig). Klanttevredenheidsonderzoeken zijn een fenomeen waar
de Adviesraad nooit tegen kan zijn met dien verstande dat je het niet té veel doet en
als je het doet, je het goed doet en je de bereidheid hebt met de uitslag ‘iets’ te doen.
Martin zal dit terugkoppelen.

5.

Verslag regiobijeenkomst doelgroepenvervoer
Martin is bij een bijeenkomst geweest van de Regio betreffende dit onderwerp. De
adviesraden konden hun specialisten afvaardigen op 9-1 jl. Met 4 afgevaardigden (van
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de 5) is deze bijeenkomst gehouden. Martin meldde dat de regio er zelf niet goed uit is
gekomen. Wel wat ideeën ontvouwd (het fenomeen ‘vervoerscoaches’ en verder
‘mensen met een beperking het OV in’, de WMO-taxi die onvoldoende ‘vol’ rijden,
etc.). Een eyeopener is dat er 12.000 WMO-taxipassen zijn uitgegeven en dat slechts
een deel daarvan hier frequent gebruik van maakt (ca 4.200 worden niet gebruikt). Er
was een voorbeeld van een jongen met een beperking die middels een app zijn OVreis helemaal kan plannen (en volgen). Er zijn echter nog veel praktische hindernissen
voor de cliënten van dit vervoer. De vraag was aan de Adviesraden of en in hoeverre
we daarbij betrokken willen worden; noodzakelijk is dan wel dat er logistieke
professionals bij betrokken worden. Er zijn nu in ieder geval elektrische Engelse cabs
zijn geleased. In de kosten scheelt dit wel t.o.v. benzineauto’s. Kernvraag is: ‘hoe
krijgen we de kosten voor het WMO-taxivervoer omlaag. Een alternatieve route is de
fiets: hoe krijg je deze doelgroep op de fiets. De WMO-taxi mag eigenlijk niet worden
gebruikt voor een bezoek aan de (medische) specialist (dit moet vooraf afgestemd zijn
met de ziektekostenverzekering). De gemeentelijke WMO-voorzieningen kunnen hier
ook soelaas bieden.
Een alternatieve aanpak is het niveau van de criteria verhogen (zodat minder mensen
daarvoor in aanmerking komen.
Het is best een lastig probleem en sommige problemen zijn gewoon niet op te lossen.
Dit traject wordt vervolgd.
Er is een update binnen gekomen betreffende het onderwerp ‘Bescherming en
Opvang’. Het is prima dat we daarop zijn aangehaakt. Dit ter kennisgeving.
De Publiekscampagne (bij preventie en vroeg-signalering) komt volgens Louisa niet
goed van de grond: ze hoort en ziet daar niets over. Martin meldt hierbij dat hij grote
blokken heeft gezien met een specifieke boodschap in deze.
Er komt wel weer een nieuw beleidsplan
6.

Lopende adviestrajecten
Er zijn nu twee adviezen ingediend en dinsdag a.s. worden ze in de commissie
behandeld. Martin stelt daarbij dat de innovatiegelden wel erg eenzijdig worden
besteed.
Martin heeft nog wel de Bouwstenen-notitie Huisvestingsverordening liggen. Mary
gaf daarbij aan hier even mee te wachten totdat er een concept is van de verordening.
We kunnen nog een zienswijze indienen over het beleidsplan “Werken aan werk”
Martin geeft aan dat hij nog niet kan overzien of hij hier aan toe komt.
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Het openbare gedeelte van de vergadering
7.

Bezetting adviesraad
Eerst hebben we gesteld dat we de huidige bezetting zo houden. Liever doorgaan met
deze gemotiveerde groep, dan geforceerd nieuwe leden werven waar je niet zo veel
aan hebt. De fusieperikelen boden ook niet veel houvast. De fusie lijkt echter
voorlopig van de baan. We hebben nu een goede groep, maar zodra er leden gaan
afhaken, dan zitten we. Oproepen in de plaatselijke bladen hebben wel resultaten
opgeleverd. Het ‘blaadje’ blijkt dus wel effectief. Ook heeft het in de ‘Nieuwsbrief’
gestaan met ‘wilt u meedenken, meldt u aan’. Bottom line: we gaan toch door met het
werven van 2 nieuwe leden op 3 vacatures. We zijn in die zin nu best kwetsbaar. We
zouden de Ouderenbonden ook nog kunnen polsen. Sowieso met het ‘Blaadje’
doorgaan. Arnoud denkt aan een familielid van hem die zeker ervaringskundig is. Het
gaat nu om nieuwe leden die een zekere continuïteit inbrengen in de Adviesraad.
Arnoud gaat haar polsen.
Louisa geeft aan nog iemand te kennen die in de toekomst mogelijk aan de Adviesraad
kan toetreden.

8.

Jaar-/marketingplan adviesraad
We hebben ons ooit voorgenomen ons beter te presenteren bij de diverse raadsleden.
Nu er een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden binnen de gemeenteraad, lijkt
het wenselijk contacten te leggen bij diverse fractiespecialisten. Het heeft niet veel zin
bij de raadsvergaderingen aanwezig te zijn. Martin wil een paar fracties af gaan en
Louisa geeft aan behoefte te hebben aan het ontmoeten van mensen in de fracties
(binnenlopen op de donderdagavonden bij raadsvergaderingen). Het vergaderschema
staat op internet.
Martin had afgelopen week nog een ontmoeting met de voorzitter van de adviesraad
HBEL. Martin hoopt met deze man een medestander gevonden te hebben om de
adviesraden bij het PFHO meer op de kaart te zetten..

9.

Wat verder ter tafel komt (WVTTK)
1. Martin maakt nog een jaarverslag.
2. Verder geen punten. De volgende vergadering zal 1 maart a.s. zijn.

10.

Sluiting
De bijeenkomst wordt om 15.35 uur gesloten.

