VERSLAG VERGADERING 27 maart 2017 IN DE FATIH MOSKEE te Soest
Aanwezig:
Gasten:

Fred Klinkhamer (VZ), Alfred Feberwee, Reinier Bordewijk, Ankie Labordus, Jan Roest,
Marieke Prent, Don van Elst, Henk van Lieshout, Patricia Bloemheuvel (Verslag).
Stichting Fatih Moskee Soest, Sonja Wolf, Kim Houben (gem.)

Afwezig (m.k.): Geertje de Jong, Gülnaz Mun, Harry van der Aalst, Aartje Knol.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Mededelingen
Presentatie Fatih Moskee
Vaststellen agenda
Informatie uitwisseling met de gemeente
Verslag vergadering 22 februari 2017
In- en uitgaande post maart 2017
Onderwijslessen onder verantwoordelijkheid ASD
Adviesraad
Begroting2018
Ontvangen Signalen
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
Fred opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Wij missen de binding met de allochtone gemeenschap in Soest.
Wij krijgen van dhr. Erdal Öztürku een korte presentatie.
Alle verslagen van de bijeenkomsten van de Adviesraad komen haar website.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Presentatie Fatih Moskee
De moskee heeft een duidelijke sociale en maatschappelijke functie die ervoor zorgt dat de
achterban beter aan de Nederlandse samenleving participeert. Als organisatie weten wij dat wij
veel kunnen betekenen voor onze achterban. Een rol die externe partijen slechts deels zouden
kunnen invullen. Om deze rol beter te kunnen uitvoeren is het zaak dat ons gebouw een breder
gebruik heeft dan alleen religieuze activiteiten.
Zaken waar wij een grotere rol in zouden kunnen spelen en wensen die wij ten aanzien van onze
gebouw hebben:
• Dagactiviteiten voor ouderen
• Mediation, brugfunctie en vertrouwensrol tussen de jeugdzorg, politie en welzijnsinstellingen
• Moskee als aanspreekpunt en ontmoetingsplek voor de omgeving
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Activiteiten in het kader van jeugdzorg
Een kleinschalige winkel
Uitgebreidere maatschappelijke en educatieve activiteiten binnen het gebouw.
Verhuur van onze zaalruimte minimaal 6 keer per jaar. Andere religieuze instellingen mogen
dit nu volgens de nieuwe verordening ook.

De presentatie wordt op de web-site van de adviesraad geplaatst (zie ook agendapunt 6 van dit
verslag)
4. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Informatie uitwisseling met de gemeente
• HHM heeft onderzoek gedaan naar en gerapporteerd over “Normen voor Thuiszorg”. Er zaten
fouten en onduidelijkheden in het rapport. Er komt een nieuwe versie binnen nu en 1 week ;
• 22 of 23 mei 2017 (woensdag- of donderdagavond) wordt een avond gepland “Met de
gemeente in gesprek”. Eén van de thema’s: “Hoe gaat het nu in het Sociaal Domein?”.
Iedere keer vindt dit één maand voor de jaarrekening plaats. De voorbereidingen lopen volop.
De raad ontvangt een uitnodiging als de definitieve datum bekend is.
• Startnotitie Vrijwilligersbeleid is klaar, dit is een processtuk. Mevr. Visscher van de gemeente
neemt contact met de adviesraad om de notitie te bespreken. Henk, Don, Aartje en Fred zijn
betrokken.
• Ongevraagd advies gegeven over mantelzorg en werk, Mevr. Visscher had hier nog niet op
gereageerd. Eer is een afspraak met haar op 3 april 2017.
• Opzet website over zorg in Soest: Don heeft contact gehad met de projectleidster. Het project
heeft een hele tijd stilgelegen. Er ligt een plan om een trekker aan te wijzen voor de komende
2 jaar.
6. Verslag vergadering 22 februari 2017
Voorstel is om de presentaties in de Soester Courant op de website te laten zetten door Anita, Fred
regelt dit.
De LHBT-avond is op 28 maart 2017 om 19.30 uur, i.p.v. 30 maart 2017 (blz. 4 verslag).
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst:
2017-16
2017-17
2017-18
2017-19

Iedereen stukje aanleveren over zichzelf/motivatie voor in de Soester Courant
(120-150 woorden) per email bij Anita;
Marieke maakt een verslag van de LHBT-avond d.d. 28 maart 2017.
Agendapunt volgende vergadering: LHBT-notitie/avond.
Reinier maakt een verslag van de bijeenkomst problematiek Smitsveen.

Acties 2017-13 en 2017-15 zijn afgerond.
Acties 2016-15, 2016-25, 2016-49, 2016-50 (Harry als contactpersoon), 2016-53 (planning
gereed april 2017), 2016-54 (planning gereed mei 2017), 2016-55, 2017-04, 2017-05,
2017-06, 2017-10, 2017-11 (planning gereed april 2017), 2017-12, 2017-14 (agendapunt
volgende vergadering) blijven staan.
7. In- en uitgaande post maart 2017
• Op 03 april 2017 gesprek met Mw. Rybier.
• Brief aan de Koepel dat Bert Krijger geen onderdeel meer is van deze raad.
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Ongevraagd advies Mantelzorg gemaakt door Henk. Daar is volgende week maandag een
gesprek over met mevr. Visscher en Eenhoorn beiden van de gemeente.
Uitnodiging AVI-bijeenkomst Wonen in Amersfoort – 11 mei 2017 – oproep wie hiernaartoe
wil.

8. Onderwijslessen onder verantwoordelijkheid ASD
Binnen de onderwijsgroep is een groot meningsverschil ontstaan over de inhoud van de
onderwijslessen en de wijze waarop en onder wiens verantwoordelijkheid deze worden gegeven.
Een deel van de huidige onderwijsgroep wil deze met ingang van april zelfstandig en niet meer
onder verantwoordelijkheid of medewerking van de adviesraad gaan verzorgen.
Voor informatie over het ontstaan en verloop van de lessen door de tijd heen, heeft Fred met Cees
Boshuizen contact gehad. Gülnaz heeft vorige week uitleg gegeven in de vergadering van het DB.
De raad wil de lessen vooralsnog niet uit handen geven. Gülnaz heeft zich bereid verklaard de
lessen met eventueel ondersteuning van Ankie en/of Bentinckfonds te blijven verzorgen.
Voor vrijdag wordt door de adviesraad een reactie met deze strekking aan de leden van de
afgesplitste groep gegeven.
9. Adviesraad Sociaal Domein Soest
Kascommissie: De kascommissie heeft de financiële administratie van 2016 gecontroleerd en in
orde bevonden. De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet en decharge verleend.
Uit te nodigen organisaties:
Cosbo
Presentatie Harry (Bewustwordingscampagne gericht op senioren)
GGZ Centraal
Kwintes
Inter Acontour
Jeannet Kool

april 2017
mei 2017
juni 2017
september 2017
oktober 2017
november 2017

Noot: Door wegvallen van presentatie Bewustwordingscampagne gericht op senioren schuiven de
overige presentaties een maand naar voren.
Verzendlijst jaarverslag
Alle organisaties die een uitnodiging hebben ontvangen voor een presentatie moeten aan de
verzendlijst worden toegevoegd. (Harry)
10. Begroting 2018
Onderwijsproject moet er uit (terug naar gemeente).
Noot Harry : Totdat duidelijkheid of deze doorgang blijven vinden en onder wiens
verantwoordelijkheid vooralsnog op de begroting handhaven.
11. Ontvangen Signalen
Verslagen van bijeenkomsten
Onderwijslessen J. v. Berkel (bijlage 9)
Avond Diaconaal Netwerk (bijlage 10)
VN-verdrag/Toegankelijkheid (bijlage 11)
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12. Rondvraag

Don is eind april 2017 bijeenkomst ‘regionaal beleidskader Maatschappelijke opvang en
Beschermd Wonen GGZ’, onder de titel Moed Moet, geweest. Verschillende gemeentes en
adviesraden waren uitgenodigd. De beleidsnotitie geeft voldoende handvatten om dit ook
lokaal vorm te geven. Don stelt voor om de regionale Adviesraden uit te nodigen om tot dit
regionaal advies te komen. Henk zal ook, gezien zijn expertise met het formuleren van
adviezen, ook betrokken worden in deze exercitie.
Naar aanleiding van de bijeenkomst in Amersfoort hebben wij (Harry, Fred en Don)
gesproken met Elma. De adviesraad Soest belegd met de anderen in april/mei 2017 een
tweetal bijeenkomsten over deze notitie en zal in juni, wanneer de notitie aangeboden wordt
aan de verschillende gemeenteraden, komen met een gemeenschappelijk advies over deze
beleidsnotitie Moed Moet.
Daarna is het van groot belang om, in gesprek met Elma maar ook in gesprek te komen en te
blijven met de professionals binnen de OGGz, in het sociaal domein, om dit beleid in Soest
verder te concretiseren.
Don wil verder graag een afspraak met Sonja maken.

De CSZ heeft een nieuw lid aangenomen in de persoon van Guido Brandt Corstius. Hij zal
ook gaan deelnemen aan de bijeenkomsten van het regionaal werkbedrijf. Verder is Sonja
Wolf bij de vergadering aanwezig geweest en zal na haar proeftijd van drie maanden
waarschijnlijk ook lid worden.
Jan Roest zal per 1 mei 2017 aftreden als voorzitter en Marieke neemt het voorzitterschap
van hem over. Er zal op 10 mei tussen 17.00 en 18.00u een afscheidsreceptie voor hem
gehouden worden in De sleutel.
Alfred: Er is n.a.v. klachten verbetering gekomen in het busvervoer door Syntus. Door chauffeurs
wordt gelet op en hulp geboden aan mensen met een rollator, kinderwagen enz.
Chauffeurs letten ook op of ouderen zitten voordat ze wegrijden. In het verlengde hiervan meldt
Kim, dat Syntus en de gemeente in april een avond gaan organiseren waarop de problemen met
het OV in Soest met betrokkenen kunnen worden besproken. Via de griffie ontvangen we hiervoor
een uitnodiging.
Jan: Na het afscheid van Jan komen er veranderingen bij de cliëntenraad. Hij ziet het met
vertrouwen tegemoet en is tevreden over de voornemens.
Dit is de laatste vergadering (Jan is volgende vergadering met vakantie).
Reinier: gaat komende donderdag naar een bijeenkomst over problematiek in Smitsveen. De
bijeenkomst is in De Open Hof. Reinier maakt hier een verslag van.
13. Sluiting
Fred sluit de vergadering om 21.45 uur.
Volgende vergadering maandag 01 mei om 19.30 uur aan het Zorgplein te Soest.

Voor akkoord:
Don van Elst (vice voorzitter)
Datum, 01 mei 2017

Voor akkoord:
Harry van der Aalst (secr.)
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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
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

Opmerking
nav. brf Stoelenga (bijl.4)

i.s.m. Don/Comm. Gem.
Opzet, ondersteuning
Gesprek met medew. gem.

Marieke/Harry mrt. 2017

Initiat. voor Intern beraad

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. apr. 2017
Reinier
mei. 2017
Iedereen
apr. 2017

Don neemt initiatief

2017-04
2017-05
2017-06

2017-11

30-1-2017
30-1-2017
30-1-2017
22-02-2017

wijziging inschrijving K.v.K
Regiooverleg : Hoe verder?
Klantevredenheidsonderz.WMO 2016
rappelleren bij gemeente

Harry
Don

22-2-2017

Contact M.de Graaff; gespr.WAC/gem.

Geetje/Harry

apr.2017
apr. 2017
feb. 2017

Anita verzamelt berichten
i.s.w.m. Stef. Harweg
Reactie naar gem.

Harry
apr. 2017
apr. 2017

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

Beschrijving

verg.

2017-12

27-3-2017

Onderwerpen gespr. Weth. op 15/05

apr. 2017

2017-14

27-3-2017

Notitie LHBT

apr. 2017

2016-44

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

PM
12-'16
PM

gemeente
PM

Opmerking

op voorstel Anita
Geertje
Op voorstel Henk
(werkgroepje instellen)

beleid rijk afwachten
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