VERSLAG VERGADERING 19 december 2016 aan het Zorgplein te Soest
Aanwezig:

Gasten:
Afwezig (m.k.):

Fred Klinkhamer (VZ), Alfred Feberwee, Don van Elst , Reinier Bordewijk,
Aartje Knol, Geertje de Jong, Jan Roest, Harry van der Aalst, Henk van
Lieshout, Gülnaz Mun, Marieke Prent, Patricia Bloemheuvel (Verslag).
Anita Schimmel (adviseur), Kim Houben (gem.).

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda
Verslag vergadering 28 november 2016
In-en uitgaande post december 2016
Adviesraad i.o.
Suggesties uit te nodigen organisaties voor maandelijkse vergadering.
Jaarverslag
Ontvangen Signalen
Rondvraag
Sluiting

1.
Opening
Fred opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Mededelingen
Er is een afmelding van Kim en Anita. Kim vanwege een ander overleg, Anita vanwege drukke
werkzaamheden. Anita is mogelijk vaker afwezig. Als van belang, zal ze nadrukkelijk voor de
vergadering worden uitgenodigd. Mocht iemand van de raad haar willen raadplegen kan men
contact met haar opnemen.
3.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Verslag vergadering 28 november 2016
Verslag tekstueel
Pag. 4. CSZ, verslag 09/11. Voorlaatste zin moet zijn:”………de gesprekken niet door
iedereen als zinvol, maar wel als belastend zijn ervaren.”
Voor het overige wordt het verslag tekstueel vastgesteld.
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N.a.v. de tekst:
Pagina 3, Spreekuur Sociaal Domein. Don geeft aan dat hij met mevr. v.d. Straaten uit
Soesterberg contact heeft gehad. In Soesterberg wordt al een dergelijk spreekuur
gehouden. Afspraak is dat er 2 à 3 keer per jaar onderling te overleggen;
i.v.m. het passeren van de statuten bij de notaris is een ondertekend verslag van de
vergadering 28/11 noodzakelijk. Conform de statuten zal het verslag voortaan standaard
worden ondertekend.
Actiepuntenlijst:
Algemeen: Af en toe zijn acties niet duidelijk. Zeker als er al deels een actie is geweest maar deze
nog niet is afgerond. Daarom omschrijving actie aanpassen op laatste ontwikkeling.
2016-37 en 2016-50: Acties samenvoegen. In december is een gesprek geweest tussen
medewerker gemeente en leden ASDS over woningtoewijzing. Er is veel informatie
verstrekt, maar ook nog behoefte aan nadere informatie. Marieke neemt initiatief voor
intern overleg in januari om nadere behoefte nader te preciseren.
2016-49 en 2015-68: Onderwijslessen. Acties samenvoegen. Er zijn dit jaar op 5 scholen gastlessen
verzorgd. De groepsleden willen volgend jaar meer scholen bereiken. Er komt nader
overleg met wethouder Van Berkel over opzet, ondersteuning door de gemeente e.d.
2016-44: Kwetsbare ouderen. Op 27 december staat een gesprek gepland tussen leden COSBO en
ASDS over o.a. dit onderwerp.
2015-10: Moskee: Gülnaz neemt met de moskeecontact op om daar in maart te vergaderen.
2016-08, -43, -48, -51 zijn afgerond en komen te vervallen.
2016-15, -25, respectievelijk hoogte eigen bijdrage, website-teksten aanhouden.
Overige acties: ongewijzigd handhaven.
5.
In- en uitgaande post december 2016
Harry geeft aanvullend een opsomming van nagekomen poststukken:
- Er is een uitnodiging van de gemeente voor de Nieuwjaarsreceptie op 09 januari 2017 om
20.00 uur (Hier gaan naar toe: Jan, Don, Gülnaz, Marieke, Reinier en Harry)
- Er is een Jaarverslag binnen gekomen van het Sociaal Juridisch Informatiepunt 2015 en
doorgegeven aan Aartje.
- Ongevraagd advies aan gemeente over retail-beleid. COSBO ondersteunt de strekking en
reageert ook richting gemeente.
- Advies Cliëntervaringsonderzoek Jeugd: geen opmerkingen.
- Adviesaanvraag Nadere regels Jeugd is ontvangen. De nadere regels geven geen aanleiding tot
opmerkingen. In januari zal in deze geest advies worden uitgebracht.
6.

Adviesraad i.o.

Statuten
Harry en Fred gaan woensdag 21 december naar de notaris voor het passeren van de acte.
Dit is tevens de officiële ingangsdatum van de termijnen voor het lidmaatschap van de adviesraad.
Soester Courant wekelijkse informatieve stukjes (zie bijlage 5 bij agenda)
- Belangrijk is dat iedereen in Soest weet dat er een Adviesraad sociaal Domein Soest in
Soest. Daarvoor is publiciteit een aangewezen middel. Fred heeft met de Soester Courant
afgesproken dat er wekelijks een kortstukje van de adviesraad over het sociaal domein op
een vaste plaats in de krant wordt geplaatst. Als mogelijk over een dan actueel (landelijk)
onderwerp.
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-

-

Bij het stukje komen ook het logo en de contactgegevens en zal aandacht voor onze
vergaderingen worden gevraagd.
Op iedereen wordt een beroep gedaan per jaar twee korte bondige stukjes (noot: circa
170 woorden) over zijn of haar aandachtsgebied te schrijven en deze naar Anita te
sturen/mailen.
Anita verzamelt de stukjes en is contactpersoon voor de Soester Courant. Zij stuurt uit de
verzameling de stukjes voor plaatsing door.
Don zal ook bij Radio Soest (Soest Actueel) hier over vertellen.

7.
Suggesties uit te nodigen organisaties voor maandelijkse vergadering
In de vergadering worden aanvullingen op de lijst met organisaties gemaakt. Een onderscheid naar
aard of doelgroep wordt niet zinvol geacht. Harry stelt een nieuw overzicht samen.
Per maand zal een organisaties worden uitgenodigd om in het eerste half uur van onze
vergadering zicht te presenteren (wie ze zijn en wat ze doen).
Voor volgende vergadering zal door Aartje het Diaconale Netwerk worden uitgenodigd. Balans zal
als back-up worden gevraagd en anders zich in de vergadering van februari te presenteren.
Voor ons is het informatievoorziening, wij bieden een relatie als onderdeel van ons netwerk. Wij
zouden de organisaties kunnen benaderen bij de behandeling van en advisering over onderwerpen
die hun werkveld raken.
Don, Geertje en Harry maken een uitnodigingsbrief (structuur, doel, gemeenschappelijke factor)
(Je moet een doel hebben).
8. Jaarverslag
Harry heeft een inhoudsopgave voor het jaarverslag gemaakt met als vraag of alle relevante
onderwerpen zijn benoemd. De onderwijslessen worden daaraan toegevoegd.
Aan iedereen wordt verzocht voor half januari een stukje over de eigen deelraad te schrijven van
maximaal een half A4.
Het verkorte jaarverslag wordt net als vorig jaar gedrukt. De lange versie komt op de web-site te
staan.
9.
Ontvangen
Harry doet verslag van de stand van zaken van de bewustwordingscampagne voor senioren met
betrekking tot langer zelfstandig blijven wonen.
Momenteel wordt het plan van aanpak geschreven samen met WAC, COSBO en SWOS. Bij de
uitvoeringsfase (begin waarschijnlijk april) wordt Geertje betrokken. Geertje wordt door Harry van
ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
10.Rondvraag
Nota Herijking Minimabeleid, (initiatief ontstaan uit de avond Samenleving). Door de gemeente is
aan de Adviesraad een officieel advies over de nota gevraagd. De cliëntenraad is betrokken
geweest bij het opstellen van de nota en bij de bespreking van de laatste versie daarvan. Veel
opmerkingen van de cliëntenraad zijn in het stuk goed verwoord. Don heeft de nota doorgenomen
en via Marieke aanvullende opmerkingen ingebracht, die in de definitieve versie nog worden
meegenomen. Door de gevolgde weg wordt een officieel advies van de adviesraad niet meer
zinvol geacht. Door de gemeente (i.c. Kim) is de vorm van samenwerking goed bevallen.
Don geeft aan dat operationaliseren de volgende stap is.
In het stuk mist CSZ dat veel mensen met een laag inkomen geen aanvragen doen voor
aanvullende financiële ondersteuning.
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Middels communicatie zou dit onder de aandacht van aanvragers en hun hulpverleners moeten
worden gebracht. Voorts zouden hulpvragen laagdrempeliger en dichter bij de mensen kunnen
worden georganiseerd (bijv. Servicepunt in de wijk).
Fred memoreert dat Jan neemt in mei 2017 afscheid neemt als voorzitter van de Cliëntenraad
Sociale Zekerheid. De Cliëntenraad bezint zich komende tijd over haar structuur en werkwijze.
Geertje geeft aan dat op 27 december 2016 een vergadering met COSBO en SWOS is gepland. In
de vergadering zal o.a. de beleving van de werkwijze van de gemeente voor o.a. WMOondersteuning aan de orde komen, zoals beperkte zorgverlening door budgetprobleem,
zorgsituatie thuis (verwarde mensen), mensen met dementie en doorstroming seniorenwoning.
Aartje is naar een voorlichting geweest over de collectieve ziektekostenverzekering die de
gemeente aan minima aanbiedt. Ze heeft de indruk dat een goed pakket aan verzekeringen wordt
geboden.
Marieke geeft aan dat een oplossing zou moeten worden gevonden voor mensen met
achterstanden/schulden. Zij kunnen niet overstappen en hen wordt zorg geweigerd.
Don geeft aan dat het laatste op grond van regelgeving niet zou mogen.
Henk heeft een nieuwe notitie van het Steunpunt mantelzorg over Mantelondersteuning
ontvangen. De notitie is naar zijn idee verbeterd.
Marieke heeft zorgelijke berichten ontvangen over de Stichting Veilig Thuis (Jeugd). Reinier
inventariseert deze. Mocht er aanleiding toe zijn zal een notitie worden opgesteld en eventueel
actie worden ondernomen.
11. Sluiting
Fred sluit de vergadering om 21.25 uur, spreekt zijn waardering uit voor ieders activiteiten en
dankt iedereen voor haar of zijn inbreng. Don rijkt het kerstpakket uit.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 30 januari 2017, 19.30 uur, Zorgplein

Voor akkoord:
Fred Klinkhamer
(voorzitter)

Voor akkoord:
Harry van der Aalst
(secretaris)

datum, 30 januari 2017

datum, 30 januari 2017
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Bijlage: Actiepuntenlijst
Actienr.
2016-15

Verslag

Actiebeschrijving

25-4-2016
31-10-2016
28-09-2016
2016-25 31-10-2016
2016-49 31-10-2016
19-12-2016
2016-50 31-10-2016

Brief > CAK inzake Hoogte eigen bijdr.
Brief > Stoelenga met stand van zaken
Standp.Rijk afwachten voor vervolg
Website: teksten doorlopen
Brainstorm onderwijslessen
Overleg met weth. V. Berkel
Procedure Woningtoew.+Lotingssyst.
In kaart brengen
19-12-2016 Hoe verder na gesprekken november?

2016-51 28-11-2016
19-12-2016
2016-52 19-12-2016
2016-53 19-12-2016
2016-54 19-12-2016
2016-55 19-12-2016
2016-56 19-12-2016

Overzicht partner organisaties verg.
Aanpassen overzicht
Uitnodig. Diaconale netwerk jan.verg.
Uitnodiging maatsch. Org. opstellen
Invent. Problemen st. Veilig Thuis
Soester Courant berichtren opstellen
Jaarverslag, stukje deelraad

Naam
DB.
Harry

Planning
gereed
jun. 2016
nov. 2016

Opmerking
nav. brf Stoelenga (bijl.4)

Harry
Kim/Gülnaz
Kim/Gülnaz
Aart/Güln/Mar

jan./feb. '17 i.s.m. Don/Comm. Gem.
nov. 2016
jan. 2017
Opzet, ondersteuning
nov. 2016
Gesprek met medew. gem.

Marieke

jan. 2017

Initiatief Intern beraad

Harry
Harry
Aartje
Don/Grtje/Har.
Reinier
Iedereen
Iedereen

dec. 2016
Jan. 2017
jan. 2017
jan. 2017
jan. 2017
PM
jan. 2017

1e uitn. Verg. jan. 2017

Don neemt initiatief

Anita verzamelt stukjes

Bijlage: Aan te houden en doorlopende acties
Actienr.

Verslag

Actiebeschrijving

2015-10 22-12-2014 Contact Fatih moskee:
1 x per jaar vergaderen; toez. Verslag.
19-12-2016 Contact voor maartvergadering

Naam
Gülnaz / Harry
Gülnaz

Opmerking
Moskee aanbod voor gebruik
vergaderruimte
Maartverg. Bij Moskee

Bijlage: Toekomstige agendapunten
Verslag
2016-44

Beschrijving

26-9-2016 Kwetsbare ouderen
19-12-2016 Overleg met COSBO

21016-45 26-9-2016 Vrijwilligerswerk; Wanneer vragen we te veel? Wat is
eigen kracht en waar ligt de grens?
Vrijwilligerswerk met alle ins and outs, t.z.t. onderwerp
van gesprek met de wethouder.
28-11-2016 Gemeente start met herijking. ASDS wordt betrokken
2016-51 31-10-2016 Beleid wonigaanpassingen i.k. van verstekking ex WMO

verg.

Opmerking

PM
12-'16
PM

op voorstel Anita
Geertje
Op voorstel Henk

gemeente
PM

beleid rijk afwachten
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