Sociaaldomeinraad
Verslag van de Sociaaldomeinraad d.d. 29 juni 2017
Locatie

:

Stadhuis kamer 1.11

Tijd

:

13.30 – 15.30 uur

Aanwezig

:

Michiel van Meurs, Rianne Kraal-Groenestein, Tineke
Passchier, Evert Wulfsen, Piet Schreuder, Henrike van
Maanen, Fatima Laghmouchi
Vanuit de gemeente: Roos-Marie van Leeuwen

Afwezig

:

Herman Verheij, Claudia Severs

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en meldt de afwezigen. Roos-Marie
deelt mee dat ze zwanger is en 1 december is uitgerekend. Piet wordt in het zonnetje gezet vanwege
zijn Koninklijke onderscheiding.
a) De benoeming van Wilma door het college is geformaliseerd. Verzoek aan een ieder haar in de
correspondentie op te nemen.
b) Het reglement van de SDR is gewijzigd en bevat nu ook het aandachtsgebied Sociale
werkvoorziening.
2. Verslag van de vorige vergadering en actielijst
Het verslag van 26 februari 2017 wordt conform vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag:
- Sam Siemssen heeft een stuk nagestuurd. Wordt nagestuurd aan Herman, Wilma en Piet
vanwege hun aandachtsgebied gezondheid.
Actiepunt: Roos-Marie stuurt het stuk van Sam Siemssen na aan Herman, Wilma en Piet.
3. Ingekomen stukken
a) Gemeente Nijkerk, brief verkeersplan: zie agendapunt 5c.
b) Gemeente Nijkerk, brief Sociaal Domein: vraagtekens bij bepaalde formuleringen en interpretaties
(bijv. verschuiving van zwaar naar licht, ruimhartiger beleid). Wilma vraagt zicht af hoe de klanten dit
hebben ervaren en pleit ervoor om – naast bijv. het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek –
actiever signalen van cliënten op te halen. Bijv. door als SDR meer in de publiciteit te treden.
Meenemen bij punt communicatie.
c) Gemeente Nijkerk, nieuwe toezichthouder Wmo: wordt ter kennisgeving aangenomen.
d) Iedere(in), Week van de Toegankelijkheid: wordt ter kennisgeving aangenomen.
e) Mobility, bijeenkomst Participatiewet: Wilma en Henrike hebben interesse en melden zich zelf aan
voor deze bijeenkomst.
f) Zorgbelang, terugblik bijeenkomst Wmo-raden en oproep vervolg: wordt ter kennisgeving
aangenomen.
4. Advies Ggz
Concept nota is rondgestuurd en men kon reageren tot gisteren bij Tineke. Reacties van Evert en Piet
ontvangen. Info (aanbod van zorg) van Nijkerk ontbreekt; in eerdere versie wel opgenomen.
Bevestigt het signaal dat het in Nijkerk niet op orde is. Overige cijfers roepen meer vragen op dan
antwoorden. Sowieso heeft Nijkerk iets andere positie in de regio omdat in tegenstelling tot de
andere gemeenten vrouwenopvang via Ede en dagbesteding lokaal geregeld is. Tineke heeft namens
Nijkerk bevestigd bij de steller van het advies dat vanuit de SDR Nijkerk wordt ingestemd met de
nota die voorligt.
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De beleidsnota is eigenlijk een kadernota: een aantal onderdelen moet Nijkerk zelf lokaal gaan
uitwerken. Dit is tot op heden niet gebeurd. Eerdere brieven van SDR aan B&W op dit onderwerp
heeft weinig opgeleverd. Heeft ook met ambtelijke wisselingen te maken, geen continuïteit en
prioriteit. 1 januari 2020 is het niet meer de taak van centrumgemeente en moet de gemeente wel.
SDR wil op dit dossier actief zijn én blijven. Zo gauw Claudia terug is van vakantie gaan zij en Tineke in
gesprek met Paul Peter. Er stond nog een actiepunt open om het stuk van Jelle van de Kraats (Ggz
Centraal) te achterhalen. Stuk ging over gesprekken met aanbieders en gemeente om tot
gezamenlijke beschermde woonvorm te komen. Via verschillende kanalen geprobeerd stuk te
achterhalen, maar blijkt niet te vinden.
Actiepunt: Claudia en Tineke gaan in gesprek met Paul Peter over het vervolg van het dossier Ggz/
opvang.
5. Recente adviezen
a) Kindpakket: meeste zaken zijn in de vorige vergadering al aan Gerard meegegeven. Evert heeft dit
na afloop van de vergadering schriftelijk samengevat en aan Gerard nagestuurd. Goed stuk en paar
aandachtspunten meegegeven. De gemeenteraad heeft met de nota ingestemd. Per 1 oktober moet
het operationeel zijn, maar e.e.a. zal gefaseerd ingevoerd worden.
b) Hulpmiddelen: ook dit was al in de vorige vergadering besproken, maar moest nog schriftelijk aan
Paul Peter worden bevestigd.
c) Verkeersplan: Evert heeft een gesprek gehad met de betrokken ambtenaar en bevindingen hiervan
al aan SDR gemaild. Er is aandacht voor hetgeen is aangedragen. Met name voor mensen met een
gehandicaptenparkeerkaart, de brede doelgroep is lastiger (er zal met verkeerscamera’s worden
gewerkt voor de handhaving). Ook naar maatregelen op korte termijn wordt bekeken. Evert blijft dit
volgen.
Naar aanleiding van het proces rond de recente adviezen geeft de voorzitter aan dat hij het lastig
vindt om zaken per mail af te handelen, omdat het dan lastig is met de gemene deler te vinden als
SDR. Aandachtspunt om zoveel mogelijk adviezen in de vergadering af te handelen.
6. Dialoog Samen aan Zet
a) Stand van zaken: bij de dialooggroepen Leefstijl en Economie heeft de gemeenteraad groen licht
gegeven voor een aantal voorstellen. De gemeenteraad wil een integrale afweging als alle groepen
klaar zijn over inzet van evt. extra middelen. Stand van zaken lopende groepen:
- Wonen: wordt afgerond (8 oktober presentatie voorstellen).
- Veiligheid: nog bezig voorstellen op te stellen (wordt ook oktober).
- Sociaal Domein: presentatie voorstellen onlangs geweest. Aanwezigheid deelnemers bij presentatie
deelnemers was laag. Aandachtspunt is dat er mensen afhaken of geïrriteerd zijn. Met name kritiek
over de opdracht te bezuinigen, waardoor het proces enigszins stokt. Henrike en Fatima blijven actief
betrokken, met name bij het “ontdek- en doespel” ter bevordering van meedoen en inclusie.
b) Vervolg dialoog: er ligt nu zoveel – zeker naast alles wat al loopt – dat het belangrijk is als SDR de
eigen rol en betrokkenheid hierin te bepalen. Er zijn verschillende rollen denkbaar: meedenken,
meeuitvoeren, monitoren etc.
1) Betrokkenheid bij uitvoering: gaat automatisch aangezien per dialooggroep iemand uit de SDR is
aangehaakt. Uitvoering volgen is wenselijk. Bij projecten die daadwerkelijk nu starten aangeven of je
als SDR betrokken wilt zijn (onderwerpen eruit pikken die raakvlakken hebben met het sociaal
domein). Daarbinnen zou je een zekere rangorde kunnen aangeven en bekijken t.o.v. de prioriteiten
van de eigen themalijst van de SDR.
2) Betrokkenheid bij integrale afweging: gaat met name om geld vinden vanuit bestaand beleid.
Vermoeden is dat opnieuw een uitvraag komt aan de dialooggroepleden wie wil meedenken bij het
vervolg.
Actiepunt: een groepje uit SDR (Piet, Herman, Evert, Roos-Marie) gaat aan de slag om te kijken
waar prioriteiten en verbindingen liggen tussen de uitkomst van de verschillende dialooggroepen.
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7. Gemeenteraadsverkiezingen
Fracties beginnen met hun verkiezingsprogramma en SDR wordt gevraagd om input. Landelijke
koepels hebben een stuk geschreven als handreiking hiervoor. Evert wil het initiatief nemen om dit
lokaal te vertalen zodat dit vanuit de SDR kan worden aangeboden aan de fracties. Rianne wil hier
ook mee aan de slag en daarnaast worden Claudia en Herman gevraagd. Oproep aan een ieder om
aandachtspunten aan te leveren. Concept stuk wordt volgende vergadering besproken en RoosMarie informeert bij de griffie naar een datum (voorkeur september) voor een ontmoeting met de
gemeenteraad.
Actiepunt: Evert en Rianne bereiden een visiestuk t.b.v. de gemeenteraad(sverkiezingen) voor ter
bespreking in de volgende vergadering. Roos-Marie informeert bij de griffie naar een datum voor
een ontmoeting met de gemeenteraad.
8. Bijpraten actuele thema’s
- Wilma informeert of SDR e/o gemeente lid is van Stimulansz. Hier is veel info te halen over
de Participatiewet.
- Wilma en Henrike zijn naar een Themabijeenkomst over de inzet van ervaringsdeskundigheid
geweest. Er volgde uitleg en een inventarisatie. “Een ervaringsdeskundige heeft de
vaardigheid om de eigen kennis en ervaring in te zetten vanuit de zodanig in te zetten zodat
deze ondersteunend is voor anderen” (Movisie). Ervaringswerker is vaak een betaalde baan.
Ook wel angst voor, professionals vinden dit soms lastig en ervaringsdeskundigen worden
niet altijd voor vol aangezien.
Positieve en inspirerende bijeenkomst. Advies om als SDR verbinding te zoeken met anderen
verenigingen zoals patiëntenverenigingen, bijv. themabijeenkomst of workshop aanbieden
(contact met de achterban). De inzet van ervaringsdeskundigen in Nijkerk zou verder
gestimuleerd kunnen worden. In de Inclusie Agenda wordt een panel gevormd, maar wel erg
van zelfde beperking. Plan van Aanpak “Stop drugs” juist nadrukkelijk keuze om geen
ervaringsdeskundigen. Ook bij armoede van belang.
Actiepunt: Roos-Marie informeert naar lidmaatschap SDR e/o gemeente bij Stimulansz.
- Piet meldt dat vanmiddag ook de overlegtafel Algemeen Toegankelijk is. Er is een rondje
gemaakt langs de aanbieders welke punten aandacht behoeven. Aantal punten uitgekomen
die doorgesproken worden bijv. verbinding met niet-algemeen toegankelijk. Piet stuurt de
stukken rond aan de SDR.
Actiepunt: Piet stuurt stukken overlegtafel AT rond aan de leden.
- Paul Peter heeft een uitnodiging rondgestuurd aan de SDR-deelnemers uit de overlegtafels
om van gedachten te wisselen over de transformatie van het inkoopbeleid. De afspraak is
volgende week donderdag om 9.15 uur. Herman is aanwezig en Piet en Evert proberen ook
aan te schuiven. Verzoek om aandachtspunt rondom wonen (stuk dat destijds in dialoog is
ingebracht) ook onder de aandacht van Paul Peter te brengen.
- Actiepunt communicatie wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
9. Rondvraag en sluiting
Punten voor de rondvraag:
- Gerard Gijtenbeek en Jan Hutten hebben een andere rol gekregen binnen de gemeente
Nijkerk en worden binnenkort vervangen.
- Michiel deelt mee dat hij helaas afscheid gaat nemen van de SDR. Vanwege privéomstandigheden kan hij niet de inzet leveren die hij graag wil en daarom heeft hij besloten
per direct te stoppen. Michiel wordt bedankt voor zijn inzet en er wordt afgesproken na de
zomer een moment te prikken voor een informeel samenzijn om nog op een passende
manier afscheid te nemen.
Actiepunt: dit najaar wordt een informeel samenzijn ingepland voor de SDR en wordt nog afscheid
genomen van Michiel.
De voorzitter sluit de vergadering.
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