VERSLAG VERGADERING 22 februari 2017 aan het Zorgplein te Soest
Aanwezig:

Gasten:
Afwezig (m.k.):

Fred Klinkhamer (VZ), Alfred Feberwee, Reinier Bordewijk, Ankie Labordus,
Geertje de Jong, Jan Roest, Harry van der Aalst, Marieke Prent, Patricia
Bloemheuvel (Verslag).
Sonja Wolf, Marion Foppele (t.b.v. presentatie Balans).

Don van Elst, Aartje Knol, Henk van Lieshout, Gülnaz Mun, Kim Houben
(gem.), Anita Schimmel (adviseur).

Agenda

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

Opening
Mededelingen
Presentatie Balans
Vaststellen agenda
Verslag vergadering 30 januari 2017
In-en uitgaande post februari 2017
Adviesraad
Financieel Jaarverslag
Ontvangen Signalen
Rondvraag
Sluiting

1.
Opening
Fred opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Een bijzonder woord aan Marion Foppele van Balans.
Ook een bijzonder woord aan Sonja Wolf o.a. van het Voedselruilhuis, cadeautjes/kledingbank en
opvang van dak- en thuislozen die als gast aanwezig is.
Don is afwezig omdat hij deelneemt aan een regionale voorlichtingsbijeenkomst over Opvang en
bescherming. De redenen van de overige afwezigen zijn divers.
2.
Mededelingen
Er zijn afmeldingen ontvangen van Don, Aartje, Henk, Gülnaz en Kim.
3.
Presentatie Balans
Balans is een welzijnsorganisatie ontstaan uit St. Welzijn Soest en Kinderboerderij De Vrije Teugel.
Balans is een door de gemeente ingestelde welzijnsorganisatie voor mensen tot circa 55 jaar (dus
van kleuters, jongeren tot volwassenen). SWOSS bedient de 55+-ers (ouderen).
De organisatie kent een aantal afdelingen waaronder de kinderboerderij, welzijn/dagbesteding
voor mensen met een psychosociaal probleem en vrijwilligerswerk. Balans heeft circa 22 betaalde
medewerkers in dienst en werkt met circa 300 vrijwilligers. Het bureau heeft contact met ruim 200
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organisaties in Soest die vrijwilligers werven c.q. nodig hebben. Bij aanvaarden van vacatures voor
en plaatsing van vrijwilligers wordt gewaakt voor werkverdringing.
De vrijwilligers die zich melden worden door het vrijwilligersbureau in op vacatures gewezen en
indien ze dit niet zelf kunnen in contact gebracht met de organisatie waar een vacature is. Als
nodig wordt ook begeleiding aangeboden bij en voor het aanvaarden van een functie.
Er is veel behoefte aan maar moeilijk in te vullen begeleiding van mensen met een fysieke dan wel
psychische beperking, vaak met een behoefte aan één op één begeleiding in de thuissituatie. Het
betreft o.a. ouderen met een beginnende vorm van dementie, mensen met behoefte aan
gezelschap (leesmaatje) of vluchtelingen voor taallessen.
Bijzonderheden
In het Orlando-gebouw zit een onderwijsinstituut voor laag geletterden.
Tweemaal per jaar worden er workshops gegeven voor clubs en vrijwilligers.
Via het Sociaal wijkteam worden mensen in contact gebracht met Balans.
Balans wordt afgerekend op effecten.
Suggesties uit te nodigen organisaties van Balans voor volgend jaar:
Kinderwerkers en Vluchtelingenwerk (Harry).
4.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.
Verslag vergadering 30 januari 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt Jan bij blz.2 op, dat de nota over Herijking van het
minimabeleid ongewijzigd door de gemeenteraad is goedgekeurd.
Actielijst:
2016-49
2016-50

Onderwijslessen Verslag Gülnaz wordt gemaakt, mrt. 2017;
Woningtoewijzing Marieke maakt overzicht verkregen informatie en neemt
initiatief voor intern overleg, mrt. 2017;
2016-53
Uitnodigingsbrief, Don, mrt. 2017;
2016-54
Veilig thuis: Reinier maakt overzicht probleempunten;
2017-04
KvK; Harry mrt. 2017;
2017-05
Regio-overleg: Don, mrt. 2017
2017-06
Cliënttevredenheidsonderzoek: Harry rappelleert mrt. 2017.
Acties 2017-01, -02, -03, -07, -08, en -09 zijn afgerond.
Acties 2016-15, 2016-55, 2015-10, 2016-44, 2016-45 en 2016-51 blijven staan.
6.
In- en uitgaande post februari 2017
Harry geeft een toelichting van nagekomen poststukken:
• Uitnodiging Diaconaal Netwerk 2 maart 2017, Harry stuurt de stukken naar Aartje en Geertje.
Geertje gaat naar de bijeenkomst;
• Mail Mw. Riebier over diverse onderwerpen met als rode draad toegankelijkheid Soest
(boomwortels/markt Van Weedestraat, traplift, toegankelijkheid trein en station). Geertje
neemt met Madelon de Graaff contact op.
Harry beantwoord mail aan mevr. Mw. Riebier.
Op 07 maart 2017 is een bespreking van de WAC (woonadviescommissie) met een medewerker
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van de gemeente over het geratificeerde VN-verdrag voor mensen met een beperking. Daarna
wordt vervolgactie bepaald, mogelijk met verzoek aan mevr. Rybier betrokken te worden.
Geertje neemt ook deel aan de bijeenkomst op 7 maart (10 uur gemeentehuis).
• Uitnodiging gemeente vrijdag 10 maart 2017 Opstallingskerk in Houten over verstandelijk
gehandicapten. Harry stuurt bericht dat wij niet aanwezig zijn.
7.
Adviesraad
Jaarverslag
Eén zin in het stukje over Werk & Inkomen moet verandert worden, deze wijziging heeft Marieke
doorgegeven aan Harry. Jan Roest merkt op dat hij niet is vermeld. Alfred heeft nog enkele
tekstuele wijzigingen.
Na verwerking wordt het jaarverslag verspreid en komt het op de web-site te staan.
(Harry/Patricia)
Onderwerpen Gesprek Wethouder 15 mei 2017:
Op 15 mei staat een gesprek met de wethouder gepland. Het DB heeft twee algemene maar
belangrijke onderwerpen benoemd (achtervang bij onderwerp specifieke medewerker, andere
manier van burger raadpleging zoals bij gemeente Zeist). Het verzoek aan iedereen is om andere
belangrijke algemene onderwerpen, te melden aan Harry.
8.
Financieel Jaarverslag
Alfred presenteert het financieel jaarverslag 2016. Reinier, Ankie en Jan (reserve) nemen zitting in
de kascommissie. Harry, Fred en Alfred passen de presentatie van de financiële gegeven voordat
deze aan de commissie worden voorgelegd nog aan. Alfred neemt contact op voor het maken van
een afspraak.
Het financieel jaarverslag maakt onderdeel uit van de subsidie aanvraag 2018 die voor 1 april bij
de gemeente moet worden ingediend.
9.
-

-

-

-

Ontvangen Signalen
Verslag doelgroepen vervoer: Bijlage 5 agenda, PowerPoint presentatie.
Verslag Uitvoering Sociaal Domein (bijlage 6 bij agenda).
M.b.t. taalgebruik in brieven van de gemeente naar cliënten willen we als Adviesraad de
(nieuwe concept) brieven zien die naar de klant gaan. Contactpersoon is mevr. Schaap.
Geertje neemt hierover ook contact op met een vertegenwoordigster van de
ouderenbond.
Jeugd en gezin: Reinier heeft de inventarisatie probleempunten Veilig Thuis bijna afgerond.
Geertje geeft aan dat voor de jeugdproblematiek de hulp vaak te laat is.
Reinier gaat in gesprek met mevr. Hunneman van de gemeente.
Op grond van door de gemeente verstrekte informatie is de verwachting dat er In
Soest niet veel knelpunten zijn. De vraag is of dit correct is.
Mantelzorg: Henk heeft een kort verslagje voor de vergadering gemaakt. Met Anita heeft
hij een verkennend overleg met Saar aan huis en Have courage gehad, over mogelijkheden
om mantelzorgers beter te vinden en daardoor beter en eerder te kunnen ondersteunen.
Afgesproken is de notitie van de gemeente over de positie van het steunpunt nog eens te
bezien. Op 27 februari is er vervolgoverleg gepland.
CSZ: Twee verslagen (bijlage 7 bij agenda). Aanvullend en ter info meldt Jan dat
Radio Soest integraal verslag doet van gemeenteraadsvergaderingen.
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10.
-

-

-

Rondvraag
Marieke en Sonja zijn naar de avond samenleving LHBT (Lesbiennes, Homoseksuelen,
Biseksuelen, Transgenders) geweest. De gemeente gaat onderzoeken of beleid op dit
gebied noodzakelijk is. “LHBT” moeten zich zichtbaar en veilig in het openbaar kunnen
gedragen. Op de avond is in werkgroepen over het onderwerp gesproken. Er komt een
vervolg op 28 maart 2017. Marieke roept de vergadering op hier aan deel te nemen.
Marieke stelt voor dat de adviesraad als zodanig op de volgende avond aanwezig is.
Fred en andere aanwezigen vragen zich af of dit op het terrein van de adviesraad ligt.
Marieke verzoekt om het COC in de lijst met uit te nodigen organisaties op te nemen en
maakt voor de vergadering van maart 2017 hierover een discussiestuk, waarna wordt
besloten;
Reinier, Ankie en Aartje gaan binnenkort over de taakverdeling praten.
Patricia geeft aan dat bij 1 Vandaag, NPO 1, op donderdag 16 februari 2017 er een
uitzending over “Veilig Thuis” was. Zij attendeert er op dat deze mogelijk terug te kijken is
via uitzending gemist of via internet.
Harry is volgende vergadering afwezig.

11.
Sluiting
Fred sluit de vergadering om 21.15 uur.
Volgende vergadering maandag 27 maart om 19.30 uur in de Fatih Moskee aan de
Verbindingsweg.

Voor akkoord:
Fred Klinkhamer (voorzitter)

Voor akkoord:

datum, 27 maart 2017
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Bijlage
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
30-01-2017
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
Gesprek geweest; verslag komt
Procedure Woningtoew.+Lotingssyst.
In kaart brengen
19-12-2016 Hoe verder na gesprekken november?

Naam

Planning
gereed
DB.
jun. 2016
Harry
nov. 2016
PM
Harry
apr. '17
Kim/Gülnaz
nov. 2016
Kim/Gülnaz
jan. 2017
Gülnaz
mrt. 2017
Aart/Güln/Mar nov. 2016
Marieke

mrt. 2017

2016-53 19-12-2016 Uitnodiging maatsch. Org. opstellen
2016-54 19-12-2016 Invent. Problemen st. Veilig Thuis
2016-55 19-12-2016 Soester Courant berichten opstellen

Don/Grtje/Har. mrt. 2017
Reinier
mrt. 2017
Iedereen
PM

2017-04
2017-05
2017-06

Harry
Don

30-1-2017
30-1-2017
30-1-2017
22-02-2017
2017-10 22-2-2017
2017-11
2017-12
2017-13

22-2-2017

2017-14
2017-15

22-2-2017
22-2-2017

22-2-2017

wijziging inschrijving K.v.K
Regiooverleg : Hoe verder?
Klantevredenheidsonderz.WMO 2016
rappelleren bij gemeente
Mevr. Riebier beantwoording mail en
vervolg (toegankelijkheid Soest)
Contact M.de Graaff; gespr.WAC/gem.
Onderwerpen gespr. Weth. op 15/05
Uit te nodigen Organisaties toevoegen
COC, Kinderwerk., Vluchtelingenwerk
Notitie LHBT
Verzenden jaarverslag

Harry
Harry

mrt. 2017
mrt. 2017
feb. 2017
mrt. 2017
mrt. 2017

Geetje/Harry
iedereen
Harry

mrt. 2017
apr. 2017
mrt. 20217

Marieke
Patr./Harr.

mrt. 2017
mrt. 20217

Opmerking
nav. brf Stoelenga (bijl.4)

i.s.m. Don/Comm. Gem.
Opzet, ondersteuning
Gesprek met medew. gem.
Initiat. voor Intern beraad
Don neemt initiatief
Anita verzamelt berichten
i.s.w.m. Stef. Harweg
Reactie naar gem.

doorgeven aan Harry
Balans:Kinderw./Vluchtw.

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.

Naam
Gülnaz / Harry

Opmerking
Moskee aanbod voor gebruik
vergaderruimte

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

gemeente
PM

Op voorstel Henk
(werkgroepje instellen)

beleid rijk afwachten
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