Verslag 4-2-20 Adviesraad Sociaal Domein
Aanwezig namens Adviesraad Sociaal Domein: Philip Coté, Herman Veenema, Christa ter
Woort, Mathieu Baltissen, Bart Prins, Margriet Clement, Bert Ruit, Sylvia Duchatteau,
Jose Tuerlings, Nico Bakker, Anja Mastenbroek en Henk Leertouwer

Aanwezig namens Gemeente: Pim de Glas en Michel Noorlander

Inhoudelijk deel
1. Vaststellingagenda, mededelingen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en er zijn geen mededelingen.

2. Verslag 14-1-2020
• Voortgang van het project “EMK-terrein” is te volgen op www.stormpolderdijk.nl
• Er is navraag gedaan over de stand van zaken omtrent het al dan niet vestigen van
bijzonder onderwijs in de gemeente. In dit kader zijn de partijen met elkaar in
gesprek.
• De brochure over respijtzorg is beschikbaar en zal binnen de gemeente verspreid
worden.
• Vanaf april vinden de vergaderingen plaats in het gemeentehuis.
3. Hulpmiddelen
De heer de Glas licht toe. Van de huidige leverancier dreigt een faillissement, waardoor
hulpmiddelen nauwelijks geleverd kunnen worden, hetgeen natuurlijk zeer ongewenst is.
Inmiddels is de gemeente in gesprek met andere leveranciers. Tevens worden
voorbereidingen getroffen voor een nieuwe aanbesteding.
Desalniettemin zijn lange(re) levertijden te verwachten. Recent is een werkgroep van de
adviesraad op bezoek geweest bij het Hulpmiddelencentrum (HMC). Desgevraagd geeft
de heer de Glas aan dat de hulpmiddelen die bij het HMC in depot staan, in eigendom
zijn van de gemeente. De heer Veenema vraagt aandacht voor de leveringszekerheid
van hulpmiddelen, waarop de heer de Glas aangeeft dat de gemeente wettelijk verplicht
is de benodigde hulpmiddelen daadwerkelijk te leveren.
De afspraak wordt gemaakt dat de gemeente de adviesraad actief informeert over acute
situaties en dat de adviesraad input levert bij de aanbesteding van hulpmiddelen. De
dames Ter Woort, Duchatteau en de heren Prins en Leertouwer geven zich op om te
participeren in het aanbestedingsproces. Het bestek zal rechtstreeks aan betrokkenen
worden toegezonden.
4. Vervoer
De heer de Glas licht toe. De kwaliteit van de huidige vervoerder laat zeer te wensen
over. Gespreken in dit kader worden gevoerd. Contractverlenging is echter geen optie,
dus een aanbestedingsprocedure wordt gestart. De aanbesteding ziet op zowel het
leerlingen- als het wmo-vervoer.
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De heer Veenema vraagt bij de uiteindelijke selectie niet alleen aandacht te hebben voor
de prijs, maar zeker ook voor de kwaliteit, hetgeen de heer de Glas toezegt.
Mevrouw Ter Woort en de heren Leertouwer en Baltissen geven zich op om te
participeren in het aanbestedingsproces. Tevens wordt afgesproken dat de
managementrapportage aangaande het vervoer aan de adviesraad wordt toegezonden.
Vervolgens licht de heer de Glas de eigen-bijdrage-systematiek toe. Dit systeem is
onnodig ingewikkeld, waardoor het voorstel is om het verlaagde OV-tarief in te voeren en
de eigen bijdrage in het vervoer te schrappen. Afgesproken wordt om dit voorstel verder
uit te werken en voor advies aan de adviesraad voor te leggen.
5. Bestuursrapportage Sociaal Domein
De heer de Glas licht toe. De gemeenteraad heeft om deze rapportage gevraagd. Naar een
goede vorm en frequentie wordt nog gezocht. Aan de gemeenteraad is ook gevraagd of deze
rapportage aan de verwachtingen voldoet. In principe wordt eens per kwartaal gerapporteerd
en afgesproken wordt dat deze rapportages ook in afschrift naar de adviesraad worden
verzonden. De heer Coté merkt op dat de rapportage vooral een financiële insteek kent. Een
wat meer inhoudelijke insteek is wat hem betreft gewenst. De heer de Glas geeft aan dat nog
naar juiste vorm en inhoud wordt gezocht.
Op verzoek van de heer Veenema zal in of bij een volgende rapportage iets worden vermeld
over de wachtlijsten.
6. Begroting 2020
De begroting wordt kort besproken. Mevrouw ter Woort zal een bijgewerkte begroting
opstellen naar aanleiding van de nieuwe vergaderlocatie vanaf april en de nieuwe kosten in
verband met de website. De bijgewerkte begroting wordt voor de volgende vergadering
opnieuw geagendeerd.
7. Jaarplan 2020
De heer Veenema licht het jaarplan kort toe. Op voorstel van de heer Ruit wordt de
aanbesteding van de hulpmiddelen aan het plan toegevoegd. De voortgang van het jaarplan
zal in de vergadering van mei a.s. worden geagendeerd.
8. Adviesaanvraag actieprogramma Personen met Verward Gedrag
Het actieprogramma wordt doorgenomen. De materie is behoorlijk complex en er zijn dan
ook behoorlijk wat vragen, zoals de rol van de burgemeester en zorgen over de
mandaatverlening. Een gesprek met mevrouw Remeeus is wenselijk om antwoorden te
krijgen op vragen die leven, alvorens een advies uit te brengen. Afgesproken wordt dat de
heer Noorlander een overleg zal inplannen. Namens de adviesraad zullen de dames
Tuerlings en Duchatteau en de heren Veenema, Bakker en Baltissen deelnemen aan dit
gesprek.
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9. Ingekomen en uitgegane stukken
Ter informatie is een brief ontvangen over beschermd wonen. Deze brief zal voor een
volgende keer worden geagendeerd.
10. Rapportages en verslagen
Werkgroep klanttevredenheidsonderzoek: Geen bijzonderheden
Werkgroep WMO: Er is een gesprek gevoerd met de Vierstroom. Een verslag volgt.
Werkgroep Jeugdhulp: Er staat een gesprek met Anja de Leeuw van het Krimpens Sociaal
Team gepland.
Werkgroep Participatiewet: Een afspraak met Anthon Timm staat gepland.
Werkgroep communicatie en profilering: De website wordt geactualiseerd.
Overleg met collega’s Adviesraden Sociaal Domein: Geen bijzonderheden
Informatie uit achterbannen: Mevrouw Mastenbroek heeft binnenkort een
kennismakingsgesprek met mevrouw Van Bruggen. Mevrouw Tuerlings gaat met haar mee.
11. Agendapunten volgende vergadering
• Begroting 2020
• Beschermd Wonen
• Scholingswensen
• Verslag van de heer Leertouwer m.b.t. Koepel
• Aanbesteding Vervoer

12. Vergaderschema commissievergaderingen
• Vergadering 12 maart: mevrouw Mastenbroek
• Vergadering 19 maart: de heer Prins
• Vergadering 26 maart: de heer Leertouwer

13. Rondvraag
De heer Ruit is voor de laatste keer aanwezig als lid van de Adviesraad. De heer Coté
memoreert met waardering zijn inzet en bijdrage gedurende de achterliggende jaren. De
heer Coté dankt hem hartelijk voor zijn inzet en overhandigt hem een bos bloemen en een
boekenbon.
De heer Leertouwer wordt officieel welkom geheten, als vertegenwoordiger namens de
kerken in de adviesraad. De heer Coté overhandigt hem eveneens een bos bloemen.
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Actielijst
Actie
Nieuw aanbestedingsbeleidsplan richting de ASD
Wachtlijsten Jeugdzorg agenderen
Jaarplan 2020 op agenda ASD
Woonvisie agenderen
Voorbereiding aanbesteding WMO-vervoer
Agenderen herontwikkeling Centrum – Zuid

Termijn
Q4 2019
April 2020
Mei 2020
Januari
2020
1e helft
2020
April

Wie
Gemeente
Adviesraad
Adviesraad
Michel
Noorlander
Michel
Noorlander
Michel
Noorlander

4

