Vergadering 15 oktober 2019
Aanwezig:
Edo Sprong, Rina Kuenen, Evert Oskam, Marja den Hartog, Wim van Olderen, Erik
Roelofsen, Anton Mauritz en Piet Barten. Mecheline Doornebal komt iets later. Maarten van
Roosmalen (beleidsmedewerker gemeente) schuift aan.
Afwezig met kennisgeving: Ina Koster, Willemien van der Meijden en Nathalie Gerritsen
1. Opening: Edo heet een ieder welkom na een lang “reces”. De voorzitter vond het een
opvallend stille en rustige zomer. De secretaris vult aan dat de mailbox tussen begin juni en
eind augustus nauwelijks werd gevuld.
2. Agenda wordt vastgesteld. Punt 5 Uitwisseling met wethouders wordt naar achter
verplaatst omdat zij pas later kunnen aansluiten.
-

Marja den Hartog en Rina Kuenen gaan op kraamvisite bij Willemien namens de
WMO-raad.

3. Notulen vergadering 21 mei 2019 en bijbehorende actielijst.
De naam Hatert graag veranderen in den Hartog als opmerkingen. Wordt veranderd. Voorts
worden de notulen en actielijst vastgesteld en goedgekeurd.
4. Geen mededeling (en) voorzitter
5. Diversen
- Mecheline is geweest bij Platform Zelfredzaamheid op 3 juli jl. Bezoek van
WMO-raadslid werd zeer op prijs gesteld.
- Open sollicitatie Gerard Engels is in portefeuille geplaatst.
- Ter sprake komt rooster aftreden omdat er tot 1 januari 2020, drie leden aftredend
zijn, waarvan Ina Koster en Rina Kuenen hun dubbele termijn erop hebben zitten en
dus uittredend zijn. Nathalie Gerritsen had afgelopen september haar eerste periode
van 4 jaar erop zitten. De voorzitter gaat polsen of Nathalie er nog een periode aan
vast wil knopen.
- De oude sollicitatiecommissie (Ina Koster, Marja den Hartog en Rina Kuenen) wordt
ontbonden en bedankt voor hun werkzaamheden de afgelopen periode. De nieuwe
sollicitatiecommissie gaat bestaan uit Erik Roelofsen, Evert Oskam en Mecheline
Doornebal. De nieuwe commissie gaat zorgen voor vacaturetekst (de oude kan
hiervoor prima worden gebruikt). De uitvraag wordt gedaan in Gemeentenieuws en
op de website. De secretaris zal hiervoor zorgen zodra de tekst wordt aangedragen.
6. Uitnodigingen.
-

Summerschool is niet bezocht.
Maarten van Roosmalen heeft gevraagd of de werkgroep ‘transitie aanwezig wil zijn
bij de beeldvormende avond. De datum is inmiddels bekend: 29 oktober vanaf 19.30
uur. De behandeling van de nieuwe verordening ASD staat als laatste gepland. De

-

-

werkgroep gaat om 20.30 uur aansluiten. Maarten van Roosmalen en Edo Sprong
zullen vooraf nog afstemmen.
Vergadering netwerk Adviesraden was verzet naar 10 oktober. Er is niemand
geweest. Evert Oskam stelt voor om een vast koppel deze bijeenkomsten te laten
bezoeken. Edo Sprong en Evert Oskam gaan voortaan naar deze bijeenkomsten.
Bijeenkomst geriatrie 19-11-2019 uitnodiging. Marja den Hartog en Rina Kuenen
gaan hiernaartoe.
Netwerk Samen Oud op 20 november in Culemborg: Evert Oskam en Mecheline
Doornenbal gaan.
ASD Rivierenland 19 december: Edo Sprong en Evert Oskam gaan.
Hannie van Leeuwen lezing in Utrecht op 14 november: Anton Mauritz en Piet Barten
gaan.
Gouden zorgkaart, mailing en telefonische benadering door mw Cora Verburg :
Hierover wordt beslist dat we hier niets mee doen.

7. Terugkoppelingen
- Vrijwilligerswerk Welzijn Rivierstroom. Wim van Olderen en Erik Roelofsen zijn hier
geweest. De conclusie mag zijn dat de gemeente Neder-Betuwe het op dit gebied nog niet
zo slecht doet. Een verslag wordt naar de secretaris gestuurd en zal als bijlage bij de
notulen worden gevoegd.
-

Terugkoppeling transitie werkgroep. Verordening en Huishoudelijk reglement zijn
klaar. Zoals eerder genoemd, wordt de verordening op 29 oktober as besproken ter
voorbereiding op de raadsvergadering.

8. Van het punt klankbord wordt geen gebruik gemaakt.
10. Overleg/uitwisseling met wethouders Dijkhuizen en Keuken.
-

Herma van Dijkhuizen sluit iets eerder aan dan Hans Keuken.

- De op stapel staande veranderingen in het sociaal domein:
Jeugdzorg komt geheel bij de gemeente per 1-1-2020.
Financieel staat de gemeente er redelijk voor met betrekking tot sociaal domein. Van
rijkswege wordt er een bedrag in het gemeentefonds gestort. Er ontstaat een geldstroom
waarmee de gemeente het moet doen. Er worden geen strikte doelen aangegeven, de
gemeente is autonoom om de gelden naar believen te besteden.
De gemeente kan dit jaar de rekeningen sociaal domein goed betalen. Er zal vanaf volgend
jaar wegens toenemende werkzaamheden en verantwoordelijkheden goed en strak begroot
moeten worden.
De jeugdzorg wordt aan de voorkant beter georganiseerd. Bij de huisartspraktijken worden
door de gemeente praktijkondersteuners en veldwerkers geplaatst om proactief met de
jeugdproblematiek om te gaan.

De financiële bijdrage van het rijk voor de WMO verandert behoorlijk. Cliënten betalen niet
meer naar inkomen maar een vast bedrag van 19 euro per maand. Dit gaat een sterke
wissel trekken op de WMO.
Door de jaren heen is binnen deze gemeente goed gemonitord op de financiën. Er zijn heel
veel zorginstellingen binnen de samenwerking Sociaal Domein, wel 300! De afdeling WMO
gaat strakker sturen op de zorgaanbieders.
Beschermd wonen: regionaal uitvoeringsplan 1-1-2022
Wet inburgering (participatie): Gemeente wordt verantwoordelijk voor de inburgering.
Wethouder Dijkhuizen ziet wel kansen voor 1-1-2021. Te denken valt aan volwassen
statushouders. Eerder actief worden van mensen die inburgeren binnen de gemeente.
Jenneke Wieberdink is projectleider en zit ook in de werkgroep, zij zal zeker een keer uitleg
willen komen geven binnen onze vergadering.
In de gemeente hebben we inloopuur bij de gemeente inzake financiën. Zogenaamde
maatjes zijn er (zie ook verslag van Erik Roelofsen en Wim van Olderen). Woningcorporatie
SWB (THIUS) heeft een signaalfunctie voor wat betreft de schuldhulpverlening. Dit werkt
goed. De gemeente heeft ook contacten met verzekeringsmaatschappijen. Snel de vinger
aan pols als het bij inwoners financieel misloopt.
Evert Oskam vraagt of de instroom van hulpvragen groot is. Binnen Rivierenland wordt
multifunctioneel het schuldprobleem aangepakt, antwoordt de wethouder. Er zijn geen
directe aantallen bekend.
Bespreking van de brief van mw Corien Hoogendoorn van zorgcentrum Anker in Kesteren.
Edo Sprong en Piet Barten zijn in de zomer op uitnodiging van mw Hoogendoorn in het
Anker geweest.
Zij is een aantal maanden geleden aangesteld als opleidingsadviseur bij het Anker. In een
brief aan de WMO-raad heeft ze verwoord dat het zorgcentrum graag de kwaliteit van de
vrijwilligers (meer dan 100 in het Anker!) omhoog wil brengen, maar dat dit budgettair een
probleem is.
De wethouders zijn van mening dat dit geen taak van de gemeente is.
Beleidsmedewerker Maarten van Roosmalen gaat echter wel contact zoeken om te kijken of
er mogelijkheden zijn om te verbinden.
Niets meer aan de orde zijnde, verlaten de wethouders de vergadering.
11. Rondvraag
-

Evert Oskam vraagt naar een declaratieformulier reiskosten. De penningmeester
stuurt deze nog een keer rond.

12. Volgende vergadering 13 januari 2020.

