Verslag vergadering sociaal domeinraad 07-12-2017
Locatie
Kamer 1.11 gemeentehuis Nijkerk
Tijd
13:30 – 15:00
Aanwezig
Evert Wulfsen, Wilma van de Bunt, Tineke Passchier, Fatima
Lagmouchi, Rianne Kraal-Groenestein, Henrike van Maanen en Piet
Schreuder

Afwezig

Vanuit de gemeente: Hanneke Eisses, Paul-Peter Lindner (deels)
Claudia Severs, Herman Verheij

1. Welkom en mededelingen
a. Paul-Peter is aangeschoven om bij te praten over de (stand van zaken van de)
evaluatie van de gebiedsteams.
b. Mevr. Koudijs heeft gesolliciteerd voor een rol binnen de sociaaldomeinraad. Zij
heeft de vorige vergadering bijgewoond. Na een gesprek met Evert en Hanneke heeft
zij aangegeven niet verder te willen met de procedure.
2. Verslag & actielijst van de vergadering van 26 oktober 2017
Redactioneel: geen opmerkingen
Naar aanleiding van:
Pnt. 10:
Wilma geeft informatie over de indeling van de brieven (pnt. 10 vergadering van
oktober 2017). Hier zijn gesprekken over gevoerd. Zij heeft, in eerste instantie,
teruggekregen dat de indeling van de brieven juridisch gezien niet gewijzigd kan
worden. Deze brieven zijn ontvangen naar aanleiding van het ‘niet aanleveren van
informatie’. Later bleek dat de gestuurde informatie geadresseerd was aan een
klantmanager die vervangen was door iemand anders. Wilma heeft de suggestie
gedaan om hier beter over te informeren (wisseling van klantmanager). Daarnaast
heeft mevr. Bouwman de suggestie van verandering van indeling van de brief
doorgestuurd naar de afdeling communicatie. Een en ander mede na contact met
wethouder van Loozen. Er is iets in beweging gekomen, met een (zoals het nu lijkt)
positief resultaat. Henrike heeft eenzelfde soort ervaring bij het UWV. De impact van
een dergelijke melding is groot.

3. Ingekomen stukken
a. Uitnodiging training MEE 16 januari
Wie hierheen wil kan zich aanmelden bij MEE.
b. Uitnodiging PP betreffende evaluatie gebiedsteams
Is behandeld.
c. Uitnodiging Belangenbehartiging FoodValley
Uitnodiging is bij de stukken gevoegd.
d. Projectplan Regie in het Sociale Domein
Het punt dat Wilma eerder aangedragen heeft op het gebied van sancties is er uit
gehaald. Maar er staat in het stuk dat de gebiedsteam medewerker de regie over het
gezin tijdelijk overneemt (p. 6 onder pnt 3 bij inzet). Maar een onderbouwing hiervan
ontbreekt. Mag dit wettelijk wel? Dat een gebiedsteam medewerker de regie in het
gezin overneemt? Wilma mist hierbij een onderbouwing. Piet geeft aan dat in bijlage
3 uitgelegd wordt wat de regie precies in zou kunnen houden. Algemeen: de

gebiedsteam medewerker zal geconstateerd hebben dat (nadere) regie nodig is. Dit is
ook de rol van de gebiedsteammedewerker. Dit zal ook plaatsvinden in gezinnen
waar hier behoefte aan is en zullen hier, in de meeste gevallen, voor open staan.
Wilma: bij de gezinscoaches is een plan van aanpak gemaakt. Hier staat niks bij wat
de meerwaarde is en wat de consequenties zijn van niet-ondertekenen. Tineke: dit
plan zal in gezamenlijkheid opgesteld worden. Evert: dit is allemaal uitvoering. Dit
hoeft wat mij betreft niet in het plan te staan. Wilma: Het blijft vanuit de
sociaaldomeinraad om ook de belangen van multi-problem gezinnen in het oog te
houden. Wilma: ook in dit stuk zie ik staan dat de zorg zo snel mogelijk afgeschaald
kan worden. Heeft dit ook te maken met financiën?
4. Vergaderschema SDR 2018
a. Agenda overleggen op vrijdagochtend
b. Data reguliere overleggen
Tot aan de vakantie zijn de data prima. Voor de data in/na de vakantie vindt nog
overleg met Evert en Hanneke plaats.
5. Stand van zaken lokale inclusie agenda
a. Toelichting door Hanneke
Op 30 november is de lokale inclusie agenda gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Het plan is aangenomen zoals het aan de raad voorgelegd is. Er is gesproken over de
doelgroepen en de suggestie om GGZ-cliënten (nauwer) te betrekken.
6. Stand van zaken dialoog Samen aan Zet
a. Toelichting bijeenkomst 16 november jl.
7. Evaluatie gebiedsteams
a. Mede naar aanleiding uitnodiging P.P. Lindner (punt 2b)
Na ontvangst informatie stuurt eenieder zijn/haar feedback (eind volgende week)
naar Evert. Naar aanleiding van deze vragen/feedback wordt bekeken of er behoefte
is aan een extra bijeenkomst (eerste week januari), samen met Paul-Peter Lindner.
8. Bespreken themalijst
a. Pnt. 21: Wilma gaat dit doen en Fatima wordt reserve. Wilma gaat hierover met
Henk Krooi in gesprek.
9. Uitwisselen/rondje activiteiten onder de leden
Herman is bij de overlegtafel niet algemeen toegankelijk geweest.
10. Onderwerpen voor externe communicatie
Evert en Hanneke gaan in gesprek met communicatie. Hanneke maakt hiervoor een afspraak
op korte termijn.
11. Rondvraag en Sluiting
Wilma: misschien kunnen we er eens over nadenken hoe we contact kunnen krijgen met
onze achterban. Evert: misschien bij verzorgingstehuizen de cliëntenraden benaderen?
Wilma: hoe kom je bv met clienten van de GGZ in gesprek? Tineke: daarom doe ik
vrijwilligerswerk binnen de GGZ. Verder lijkt iedereen contact met ‘hun’ achterban te
hebben. Henrike is bij een bijeenkomst van CNV geweest. Was een leuke en nuttige avond.
12. Eindejaarsmomentje

