Verslag Adviesraad Sociaal Domein Weesp van woensdag 22 mei 2019
Tijd
:
Plaats
:
Aanwezig :

Afwezig:

20.00 - 22.15 uur
Commissiekamer Gemeentehuis te Weesp
Hans Blaauwbroek (voorzitter), Leanne Beukers, Nico Pronk, Joris Verhaar,
Eric Willemsen, Henry van Hal, Astrid Bijvoet, Marieke da Costa, Peter de
Groot en Anuschka Kropveld.
Marjan Bijzet en Astrid van Kogelenberg.

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag
2.1 Actielijst vergadering d.d. 17 april 2019
2.2 Verslag vergadering d.d. 17 april 2019

Ter bespreking
(bijlage 2.1)
(bijlage 2.2)

3. Vaste agendapunten
3.1 Terugkoppeling uit Raad- en Commissievergadering
3.2 Terugkoppeling uit RVO d.d. 15 mei 2019
3.3 Signalen uit de samenleving

Ter bespreking
(bijlage 3.2)

4. Mededelingen
5. Extern
5.1 Advies nota Inclusief Beleid (Hans)
5.2 Brief van RVO bij advies Doelgroepenvervoer Gooise Meren
5.3 Advies Gooise Meren inzake Programma van eisen OV concessies
6. Intern
6.1 Planning adviesaanvragen
6.2 Voortgang publiciteit Adviesraad (Nico)
6.3 Voorbereiding workshop met St. MEE op 12 juni (Leanne)
6.4 Vervanging Marjan
- vergadering 22/5: afhandeling door Joris
- vergadering 26/6: voorbereiding door Joris, afhandeling door Hans
- vergadering 24/7: vervalt
- vergadering 28/8: voorbereiding door Hans

Ter bespreking
(volgt)
(bijlage 5.2)
(bijlage 5.3)
Ter bespreking)
(bijlage 6.1)

6. Rondvraag en sluiting

Ter kennisname
8.1 Signalen uit de samenleving

(bijlage 8.1)
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Verslag:
Ad 1: Opening en vaststelling agenda
Om 20.00 uur opent de voorzitter Hans Blaauwbroek de vergadering en heet de aanwezigen
van harte welkom. Er zijn afmeldingen van Marjan Bijzet en Astrid van Kogelenberg.
Er is een toevoeging aan de agenda: “Pas op de plaats”. Dit onderwerp zal voorafgaand aan
de overige agendapunten worden behandeld.
Extra: De notitie “Pas op de plaats”
De notitie ”Pas op de plaats” is een interne notitie van de Adviesraad, opgesteld door de
werkgroep Participatie inzake de samenwerking tussen de Adviesraad en de gemeente en
het eigen functioneren. De Adviesraad is niet tevreden over de manier waarop deze
samenwerking plaatsvindt. Er wordt door het gemeentebestuur onvoldoende gedaan met de
inbreng van de Adviesraad. Het contact met de gemeente-ambtenaren verloopt ook
moeizaam. De leden van de Adviesraad zijn voornemens om zich meer te gaan richten op
de Gemeenteraad. Tevens zijn de leden voornemens om hun commentaar richting de
gemeente scherper te gaan verwoorden en zich pro-actiever en minder volgend op te
stellen. Er wordt afgesproken om hierbij maandelijks een wisselend thema centraal te
stellen. Tevens wordt er afgesproken om op korte termijn met het College van B&W en
Astrid Heijstee een afspraak te maken om bovengenoemd signaal te bespreken.
Ad 2: Verslag vergadering 17 april 2019
2.1 Actielijst vergadering d.d. 17 april 2019
De Actielijst wordt doorgenomen en aangepast.
2.2 Verslag vergadering d.d. 17 april 2019
Het verslag van de vergadering van 17 april jl. wordt doorgenomen.
Naar aanleiding van:
P 2 onderaan: Naar aanleiding van de constatering: “Deze discussie is een goede aanleiding
om het leveren van maatwerk en het gemeenschappelijke doel van optimale participatie van
de verschillende doelgroepen in de samenleving onder de aandacht te brengen” stellen
Astrid en Nico een vraag op voor de gemeente over de stand van zaken.
Het verslag van de vergadering van 17 april 2019 wordt vastgesteld.
Anuschka zal het aangepaste verslag naar Joris sturen en Joris zal zorgen dat het op de
website komt.
Ad 3: Vaste agendapunten:
3.1 Terugkoppeling uit Raads- en Commissievergaderingen
Er valt niets te melden over de vergaderingen.
3.2 Terugkoppeling uit Regionaal Voorzittersoverleg d.d. 15 mei jl.
Hans was aanwezig bij het RVO op 15 mei jl. Hij deelt mee dat hij heeft gevraagd naar de
stand van zaken met betrekking tot de Aanbesteding Doelgroepenvervoer versus Openbaar
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vervoer. Het is nog steeds in de voorbereidingsfase. Er is afgesproken dat de Adviesraden
nog zienswijzen kunnen indienen. De breed gedeelde opvatting binnen het RVO is dat de
toegankelijkheid van het openbaar vervoer dusdanig slecht is, dat er niet kan worden
bezuinigd op het Doelgroepenvervoer.
Tevens kwam het project “Schoon thuis” aan de orde, een project waarbij mensen tegen
betaling werden ingezet als huishoudelijke hulp. Het project wordt beëindigd, omdat het is
mislukt. Het is namelijk aanzienlijk goedkoper om zelf een huishoudelijke hulp in te huren.
Binnenkort wordt er een bijeenkomst over georganiseerd, omdat moet worden besproken
op welke manier het geld dat binnenkort vrijkomt zal worden besteed. Er wordt gevraagd of
een lid van de Adviesraad hierbij aanwezig kan zijn. Er wordt afgesproken dat Marieke naar
de bijeenkomst zal gaan en Hans zal haar naam aan de organisatie doorgeven. Hans zal
tevens de Evaluatienota naar de leden sturen.
Tenslotte kwam het “Jaarverslag Toezicht voorzieningen WMO” aan de orde. Er wordt
steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening. Er zijn
tekortkomingen geconstateerd, maar er zijn geen sancties opgelegd. Hans heeft gevraagd
wanneer er wel sancties worden opgelegd. Tevens heeft Hans gevraagd of hij inzicht kan
krijgen in de onderzoeksrapporten. Hans is nog in afwachting van een reactie.
3.3 Signalen uit de samenleving
Een gezin kreeg een woning toegewezen. Maar het gezin heeft aangegeven dat het daar niet
veilig voor hen is. Gelukkig is er rekening mee gehouden. Ymere heeft de woning ongeschikt
bevonden voor dit gezin.
Ad 4: Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Ad 5: Extern
5.1 Advies Nota Inclusief Beleid (Hans)
Hans heeft het concept advies naar de leden gestuurd en geeft een toelichting. De leden
hebben een aantal opmerkingen. Er wordt afgesproken dat Hans het concept advies zal
aanpassen en voor akkoord naar de leden zal sturen. Vervolgens zal Hans zorgen dat het op
korte termijn wordt ingediend bij de gemeente.
5.2 Brief van RVO bij Advies Doelgroepenvervoer Gooise Meren en Advies Gooise Meren
inzake Programma van eisen OV concessies
De leden handhaven de visie die al eerder door de Adviesraad is geformuleerd. Er wordt
afgesproken dat Hans het Advies verder zal uitwerken. Joris zal zorgen dat dit onderwerp op
de agenda van de komende vergadering komt.
Ad 6: Intern
6.1 Planning Adviesaanvragen
De Planning voor de Adviesaanvragen wordt doorgenomen.
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6.2 Voortgang publiciteit Adviesraad (Nico)
Nico deelt mee dat er binnenkort een update over de voortgang komt.
6.3 Voorbereiding workshop met St. MEE op 12 juni (Leanne)
De workshop wordt op 12 juni (jl.) gehouden. Leanne geeft een update over de organisatie.
6.4 Vervanging Marjan
De volgende afspraken worden gemaakt:
- De vergadering van 22/5: wordt door Joris afgehandeld.
- De vergadering van 26/6: wordt door Joris voorbereid en door Hans afgehandeld.
- De vergadering van 24/7: vervalt
- De vergadering van 28/8: wordt door Hans voorbereid.
Ad 7: Rondvraag en afsluiting
Er zijn geen onderwerpen voor de Rondvraag.
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering.
Actielijst:
1 : Hans

2 : Astrid en Nico

3a: Anuschka
3b: Joris
4a: Marieke
4b: Hans
4c: Hans
5a: Hans

5b: Joris

Past het Concept Advies inzake de Nota Inclusief
Beleid aan, stuurt het voor akkoord naar de leden
en zorgt dat het op korte termijn wordt ingediend
bij de gemeente.
Stellen naar aanleiding van de constatering: “Deze
discussie is een goede aanleiding om het leveren
van maatwerk en het gemeenschappelijke doel van
optimale participatie van de verschillende
doelgroepen in de samenleving onder de aandacht
te brengen” een vraag op voor de gemeente over
de stand van zaken.
Stuurt het aangepaste verslag van de vergadering
van 17 april 2019 naar Joris.
Zorgt dat het verslag op de website komt.
Gaat naar de bijeenkomst over de beëindiging van
het project “Schoon thuis”.
Geeft de naam van Marieke door aan de
organisatie.
Stuurt de Evaluatienota naar de leden.
Werkt het Advies Doelgroepenvervoer Gooise
Meren en Advies Gooise Meren inzake Programma
van eisen OV concessies verder uit.
Zorgt dat het op de agenda van de komende
vergadering komt.
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05-06-2019

26-06-2019

12-06-2019
19-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

19-06-2019

6 : Joris
7a: Joris
7b: Hans
8 : Hans
9a: Nico, Astrid en
Astrid:
9b:Hans
10: Hans
11: Hans en Joris

12: Hans

13a:Peter en
Joris
13b:Joris
14: De Aandachtsgroep
Participatie
15: De leden

16: Allen

Handelt de vergadering van 22 mei a.s. af.
Bereidt de vergadering van 26 juni a.s. voor.
Handelt de vergadering van 26 juni a.s. af.
Schrijft een brief over het Doelgroepenvervoer en
stuurt deze naar de gemeente.
Benaderen het Weesper Nieuws om een interview
te geven over de rol van de Adviesraad inzake de
Participatie in Weesp.
Geeft het interview samen met een aantal leden
van de Aandachtsgroep Participatie.
Bereidt de vergadering van 28 augustus a.s. voor.
Organiseren in het najaar een bijeenkomst over
Positieve gezondheid en Compassie en de vertaling
daarvan naar het Sociaal Domein.
Stuurt het Advies van de Cliëntenraad
Gooisemeren op het gebied van ‘Werken aan werk’
(inzake mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt) na ontvangst door naar de leden.
Maken voor de komende vergadering een voorstel
voor de beschikbaarheid en de vorm van de
Respijtzorgvoorzieningen.
Zorgt dat dit onderwerp op de agenda van de
komende vergadering komt.
Gaat in de eerste helft van 2019 met een aantal
doelgroepen in gesprek i.v.m. het opstellen van een
Ongevraagd advies over de vermindering van de
bureaucratie bij de Inburgering.
Benaderen mensen uit hun netwerk, die als
ervaringsdeskundige iets over de samenwerking
tussen een aantal scholen en de Jeugdzorg kunnen
zeggen.
sturen hun ideeën voor onderwerpen voor de
Klankbordgroep naar Hans.

De volgende vergadering is op woensdag 26 juni 2019 van 20.00 -22.00 uur.
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19-06-2019
19-06-2019
10-07-2019
26-06-2019
26-06-2019

26-06-2019
21-08-2019
Najaar 2019

26-06-2019

26-06-2019

19-06-2019
Eerste helft
van 2019

2019

2019

