Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Neder Betuwe
Notulen Adviesraad Sociaal Domein 27 oktober 2021
Aanwezig: Edo Sprong, Piet Barten, Willem van den Hatert, Anton Mauritz, Wim
van Olderen, Erik Roelofsen.
Afwezig: Alize Tijssen, MK

1. Opening en welkom.
De voorzitter heet allen van harte welkom en benadrukt hoe bijzonder het is dat
weer fysiek met elkaar vergaderen.
In het bijzonder worden wethouder Herma Dijkhuizen en beleidsmedewerker
Jenneke Wieberdink welkom geheten.
Er wordt afgesproken dat eerst de wethouder zal aftrappen en daarna zal
Jenneke Wieberdink een en ander vertellen over de actualisatie verordening
Werk en Inkomen.
2. Wethouder Dijkhuizen.
- Omdat we elkaar ruim 1,5 jaar niet live hebben gezien, wordt er een kort
voorstelrondje gedaan.
- de wethouder hecht eraan om te zeggen dat zij respect heeft voor de ASD om
in deze lastige tijd toch te blijven functioneren.
- De Nota Sociaal Domein die afgelopen periode is gemaakt en waaraan de ASD
ook een steentje heeft bijgedragen, is klaar en aangenomen door de Raad. Deze
nota is een soort raamwerk/kapstok waar de diverse activiteiten in het Sociale
Domein worden aan opgehangen. De ASD zal ook zeker in de deelprojecten
worden gevraagd om mee te denken. De nota is gericht op meedoen door de
inwoners.
- een belangrijk onderwerp wat speelt is de zorg inkoopstrategie. Bij een
inventarisatie bleek dat de gemeente meer dan 300 contracten had lopen met
zorgverleners. Het is de bedoeling om dit aantal sterk naar beneden bij te
stellen. Heel belangrijk is het om te gaan letten op KWALITEIT en KOSTEN.
- de wethouder is blij met de praktijkondersteuner in de jeugdzorg bij de
huisartsen. Steeds meer ziet ze dat de lijnen van de huisarts en de gemeente
gelijk op gaan lopen. Eenheid van beleid en verwijzing.
- in het gesprek met de wethouder wordt duidelijk dat de ASD belang hecht aan
aanspreekpunten binnen de beleidsmedewerkers van het Sociale Domein.
- De wethouder benadrukt nog maar eens het belang van een goed
functionerende ASD en hecht er waarde aan dat er periodiek even afgestemd
wordt.
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3. Uitleg actualisatie verordeningen Werk en Inkomen.
Beleidsmedewerker Jenneke Wieberdink had een mooie power point presentatie
gemaakt maar helaas konden we dat niet gebruiken.
Ondanks het gemis aan technische middelen werd op een heldere wijze duiding
gegeven aan het waarom van de verordeningen en de inhoud daarvan.
De reden van aanpassing is aankomende wetswijzigingen en de wens van het rijk
om de regeling landelijk te uniformeren.
Er worden aanpassingen benoemd maar direct maakt Wieberdink de opmerking
dat de impact op de gemeente gering is vanwege het zeer beperkte gebruik.
De naam wijzigt in de landelijk gebruikte term maatschappelijke participatie en
"meedoenregeling ".
Op 25 november is de beeldvormende avond en op 9 december is de raadbehandeling.
4. Vaststellen notulen 8 september 2021
Vastgesteld met de opmerkingen:
Punt 4. In het geval Evert Oskam stopt, zal Anton zijn plaats innemen in de
sollicitatie commissie.
Punt 8. Op dat moment is er sprake van 1 vacature : jeugd.
5. Vaststelling agenda
Agenda is vastgesteld met extra agendapunt : her(verkiezing) Anton Mauritz in
ASD.
6. Schriftelijke stemming (her)verkiezing Anton Mauritz
Anton wordt unaniem door de leden van de vergadering herkozen voor een
nieuwe termijn van 4 jaar. De voorzitter is blij dat Anton verlengt.
Anton bedankt de vergadering voor het vertrouwen.

7. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
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-

-

-

de voorzitter deelt mee dat hij enkele malen heeft gesproken met Evert
Oskam. Aanvankelijk gaf Evert te kennen dat hij zou stoppen vanaf 1
januari 2022, echter kort daarna gaf hij telefonisch te kennen dat hij toch
met onmiddellijke ingang ging stoppen met het werk van de ASD. Zijn
leeftijd, keuzes maken, etc. hebben hem genoopt dit besluit te nemen.
de voorzitter heeft alleen gesproken met Maaike Seure. De secretaris was
ziek. Maaike Seure liet zich tijdens het gesprek met de voorzitter,
vergezellen door 2 beleidsmedewerkers. Er werd uitgebreid gesproken
over de inkoopstrategie en zoals de wethouder ook al zei, wordt de ASD,
actief betrokken bij uitvoeren van de nota Sociaal Domein
kwartaal overleg met Maarten van Rosmalen ging niet door omdat de
secretaris op vakantie was. Later bleek dat dit Maarten goed uitkwam,
omdat hij erg druk is met de komende huisvesting van migranten in de
gemeente.
Anton heeft contact gehad met de Koepel van Adviesraden over jeugd. Dit
in verband met de adviesaanvraag inzake de nieuwe verordeningen. Anton
merkt op dat we meer gebruik moeten maken van de expertise binnen de
Koepel.

8. Actielijst.
- Advies jeugdverordening(en) (is al verstuurd)
- Advies actualisatie verordeningen werk en inkomen < 24-11-2021.
- Voor de vergadering van 15 december wordt voor het eerste blok van de
vergadering uitgenodigd Jenneke Wieberdink die langskomt om de nieuwe Wet
Inburgering toe te lichten.
- Opzeggen lidmaatschap Koepel Rivierenland
- De vacaturetekst nog een keer in Gemeente Nieuws laten plaatsen.
9. Koepel Rivierenland
We besluiten om lidmaatschap op te zeggen. De secretaris stuurt mail.
10. Rondvraag
-

Erik Roelofsen stelt voor om alle uit te brengen adviezen
in een vergadering te bespreken. De vergadering gaat hiermee akkoord.

11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.40 uur de vergadering.
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