Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Neder Betuwe
Notulen Adviesraad Sociaal Domein 28 oktober 2020
Aanwezig: Piet Barten, Nathalie van Doorn, Marja den Hartog, Anton Mauritz, Wim van
Olderen, Evert Oskam, Erik Roelofsen, Edo Sprong, en Mecheline Doornebal.
Willem van den Hatert en Alize Tijssen aanwezig t/m punt 3.
Afwezig:________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Door de huidige Corona maatregelen vergadert de ASD via Meet.
2. Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder Alize Tijssen en Willem van den
Hatert.
3. Voorstellen
Alize Tijssen en Willem van den Hatert zijn gekozen door de ASD als nieuwe leden.
Iedereen stelt zich kort voor.
B&W zal Alize en Willem benoemen tot lid van de ASD. Daarna zullen zij actief deelnemen
aan de vergaderingen.
4. Vastellen agenda
Agenda is vastgesteld.
5. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
Edo heeft binnenkort een afspraak met Maarten van Rosmalen. Piet Barten zal hier ook
bij aanwezig zijn.
Ingekomen stukken:
- Uitkomsten cliëntervaringsonderzoeken WMO en jeugd 2019
- Uitnodiging themabijeenkomst netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland
- Nieuwsbrief oktober 2020, Koepel Adviesraden Sociaal Domein
- Uitnodiging informatieve sessie voor Adviesraden Sociaal Domein
- Uitnodiging Themabijeenkomst belangenbehartigers Koplopergemeente OCO
- Uitnodiging informatiesessie Wet inburgering Rivierenland
- Brief over financiën van overkoepelende Adviesraden
5. Actielijst 16 september 2020
Wat
1.
Op de agenda zetten:
Investering qua tijd voor de
ASD. Wat betekent dit voor
de leden?
2.
Nadere informatie over het
Koplopertraject bij Marieke
Kuijpers.
3.
Aandachtsgebieden
meesturen per persoon

Wie
Secretaris

Opmerking
Staat als punt 9 op de
agenda

Edo Sprong

De voorzitter heeft contact
gehad met Marieke
Kuijpers
Valt onder agendapunt
‘vormgeving ASD’, punt 9
op de agenda

Secretaris
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4.
5.

5.
6.

7.

8.
9.

Contact opnemen met
Maarten van Rosmalen over
het jeugdbeleid
Inventariseren hoe
leerlingenvervoer verloopt in
de neder Betuwe
Leerlingenvervoer op de
agenda zetten
Willem van den Hatert en
Alize Tijssen uitnodigen voor
volgende vergadering
Vacature voor ASD van de
site van de Neder Betuwe
halen, vragen aan Piet
Barten
Site aanpassen met nieuwe
foto en profiel van alle leden
Contact opnemen met
Maarten van Rosmalen over
Werkzaak

Edo Sprong

Gedaan, er staat een
gesprek in de planning

Nathalie Gerritsen en
Edo Sprong

Staat als punt 8 op de
agenda

Secretaris
Evert Oskam

Staat als punt 8 op de
agenda
Zijn uitgenodigd

Mecheline Doornebal

Gedaan

Edo Sprong

Als nieuwe leden benoemd
zijn
Gedaan

7. Vaststellen notulen ASD vergadering 16 september2020
Notulen zijn vastgesteld.
8. Leerlingenvervoer
Edo en Nathalie inventariseren hoe het leerlingenvervoer verloopt via de Neder Betuwe.
Dit op procesniveau. In de vergadering van 9 december wordt hier op terug gekomen.
9. Vormgeving ASD
Als ASD willen we samen onderzoeken wat de beste werkvorm is, na de transitie van
WMO naar ASD. Daardoor kunnen de taken dichter bij de individuele leden komen te
liggen.
Edo heeft een opzet gemaakt met vragen over de vormgeving van de ASD.
Er 3 hoofddomeinen of portefeuilles van waaruit gewerkt kan worden:
1. Participatiewet
2. De jeugdwet
3. WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
In de vergadering van 9 december zal verder gebrainstormd worden wie eventueel welke
taak gaat vertegenwoordigen.
Piet en Edo zullen dit voorbereiden.
Werkkaders voor de Adviesraad Sociaal Domein
Binnen de verordening staat beschreven in artikel 2:
Het bewaken en vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening
Binnen de verordening staat beschreven in artikel 4:
4.1 gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
4.3 De ASD wordt door het college voorzien van informatie om naar behoren te kunnen
functioneren, het betreft hier alle informatie, die noodzakelijk is om beleid en uitvoering
te kunnen begrijpen en om ontwikkelingen.
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Piet en Edo zullen een gesprek aangaan met Maarten van Rosmalen over de
betrokkenheid en werkkaders (inspraak en advisering op voorgenomen beleid en
bestaand beleid) van de ASD.

10. Uitkomsten cliëntervaringsonderzoeken WMO en jeugd 2019
Op grond van artikel 2.5.1 van de WMO en artikel 2.10 van de Jeugdwet zijn gemeenten
verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te laten voeren. De uitkomsten
geeft de gemeente inzicht in de ervaringen van de inwoners die door hen gefinancierde
ondersteuning vanuit de WMO en Jeugdwet ontvangen.
Er is vanuit de gemeente een advies aan B&W gestuurd, met als samenvatting voor de
lezer:
De gemeente voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit onder de cliënten die
zorg/ondersteuning ontvangen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en
de Jeugdwet. De resultaten over het jaar 2019 staan weergeven in de rapportages. De
uitkomsten laten zien dat de tevredenheid van onze inwoners in de volle breedte is
gestegen.
Tevens is er een voorgesteld besluit:
1. Het college besluit te concluderen dat zij tevreden kan zijn over de uitkomsten van de
cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd over 2019, waarbij opvalt dat de
tevredenheid van onze inwoners in de volle breedte is gestegen.
2. Het college besluit bijgaande informatiebrief te verzenden naar de raad.
3. Het college besluit de onderzoeksuitkomsten te verzenden naar de Adviesraad Sociaal
Domein met het verzoek hierop te reageren.
De ASD heeft een aantal vragen en opmerkingen over bovenstaande uitkomsten. De ASD
zal een reactie en advies sturen naar de gemeente.
● Vanuit de praktijk worden ook minder positieve verhalen gehoord.
● Er is een laag percentage van respondenten. Hoe gaat de gemeente dit vergroten.
● De zorgen die er zijn, ziet de ASD niet terug in dit onderzoek.
11. Rondvraag
- Zorgen rondom Werkzaam worden besproken
- Presentielijst wordt getekend door Edo namens alle leden
- Nota bloemen
- Edo heeft een bijeenkomst bijgewoond van voorzitters van verschillende A-radenSD. De
raden zijn op zeer uitéénlopende manieren actief.
12. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.00u de vergadering.
Takenlijst
Wat
1.
Contact over ‘financiën
overkoepelende
Adviesraden’ met gemeente
Neder Betuwe
2.
Gesprek met Maarten van
Rosmalen over:
3.
Voordracht naar B&W over
nieuwe leden

Wie
Penningmeester

Wanneer
Zo snel als mogelijk

Secretaris en
voorzitter
Secretaris

Zo snel als mogelijk
Zo snel als mogelijk
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4.
5.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

jeugdbeleid, Werkzaak, de
betrokkenheid en
werkkaders van de ASD
Site aanpassen met nieuwe
foto en profiel van alle leden
Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer op de
agenda van 9 december
zetten
Vormgeving ASD op de
agenda van 9 december
zetten
Vormgeving ASD
voorbereiden
Advies maken, bespreken en
versturen over
cliëntervaringsonderzoek
Probleem schetsen van
Werkzaak en dit naar de
secretaris mailen
Presentielijst tekenen

Secretaris

Zo snel als mogelijk

Voorzitter en Nathalie
Secretaris

Zo snel als mogelijk
Volgende vergadering

Secretaris

Volgende vergadering

Secretaris en
voorzitter
Secretaris en Anton

Voor volgende vergadering

Wim van Olderen

Zo snel mogelijk

Voorzitter

Zo snel mogelijk

Zo snel mogelijk
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