VERSLAG VERGADERING 01 mei 2017 aan het Zorgplein te Soest
Aanwezig:

Don van Elst (vz.), Harry van der Aalst, Alfred Feberwee, Patricia Bloemheuvel (verslag),
Geertje de Jong, Reinier Bordewijk, Marieke Prent, Henk van Lieshout, Gülnaz Mun.
Gasten:
Kim Houben (Gem.), Dhr. Van Wesemael (Cosbo).
Afwezig (m.k.): Fred Klinkhamer, Jan Roest, Aartje Knol.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Presentatie Cosbo
Mededelingen
Vaststellen agenda
Informatie-uitwisseling met de gemeente
Verslag vergadering 27 maart 2017
In- en uitgaande post april 2017
Adviesraad
LHBT
Ontvangen Signalen
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
Don opent om 19.30 uur de vergadering en heet speciaal dhr. Van Wesemael voorzitter van de
stichting Cosbo welkom.
2. Presentatie Cosbo
Het Cosbo (Centraal Overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Soest/Soesterberg) is medio
1987 opgericht. De samenwerking betrof toen de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen
(ANBO), de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), en de Protestant Christelijke Bond van Ouderen
(PCOB). Inmiddels is in Soest de ANBO niet meer actief.
Beoogd wordt om met één stem naar buiten te treden in onderwerpen die het algemeen belang
van ouderen van Soest en Soesterberg betreffen. Het Cosbo stelt zich ten doel in overleg met
elkaar en in onderlinge samenwerking die zaken te regelen, waarvan partijen unaniem van mening
zijn dat men deze beter gezamenlijk kan aanpakken. Het Cosbo is gesprekspartner van het lokale
bestuur en voor (senioren-) relevante organisaties op de terreinen van welzijn, zorg, wonen,
mobiliteit en veiligheid. De afzonderlijke bonden bieden op basis van herkomst (kleur) leden
ondersteuning en invulling aan door henzelf georganiseerde activiteiten.
Belangrijk en actueel onderwerp voor de Cosbo is de beschikbaarheid van passende huisvesting
voor senioren in de gemeente Soest. Naar de mening van het Cosbo is hieraan een groot tekort en
is er zeker op korte termijn onvoldoende uitzicht op verbetering van de situatie. Het Cosbo is
hierover in overleg met de gemeente.
Met de adviesraad heeft het Cosbo overleg gehad over de zgn. “keukentafelgesprekken” en de
administratieve voorbereiding en afhandeling daarvan. Dit zou voor de “klant” helderder en
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begrijpelijker moeten. Ondanks overleg met de gemeente ziet zij ook hierin weinig ontwikkeling ten
goede.
In het kort wordt het belang van de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) besproken en van beide
zijden onderschreven. Idealiter heeft een VOA naast kennis van algemene huishoudelijke ook
kennis van eenvoudige medische zaken. Het laatste komt helaas sporadisch voor. Een VOA voor
allochtonen is er niet. Gülnaz meldt zich staande de vergadering hiervoor bij het Cosbo aan.
(Gülnaz)
Om beter op elkaars activiteiten in te kunnen haken wordt afgesproken dat de agenda voor de
maandelijkse vergaderingen van de adviesraad ook naar het Cosbo worden gestuurd. Bij
onderwerpen die in het belang van de ouderen zijn, zal het Cosbo dan de vergadering bezoeken.
(Harry)
Don bedankt de heer Van Wesemael voor zijn aanwezigheid en zijn heldere presentatie.
3. Mededelingen
Om persoonlijke redenen ziet Ankie af van verdere deelname aan de adviesraad. Gelet op haar
expertise wordt dit door de vergadering betreurd. Reinier zal namens de raad bij haar langs gaan
om afscheid te nemen.
4. Vaststellen agenda
Agendapunt 8: Onderwijslessen onder verantwoordelijkheid ASD komt ook bij agendapunt 7 aan de
orde en kan daardoor komen te vervallen. De agenda wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
5. Informatie-uitwisseling met de gemeente
• Avond van de samenleving van 19.30 tot 21.30 uur op 23 mei. Gesprek tussen gemeenteraad en
college over o.a. voortgang op het Sociaal Domein. 1e deel tussen gemeenteraad en college. 2e deel
over de uitvoering sociaal domein. Het 2e deel bestaat uit een presentatie van het uitvoeringsteam
en aan de hand van casussen wordt de werkwijze uitgelegd. Via de griffie krijgt de adviesraad
(Geertje, Gülnaz, Alfred, Henk) een uitnodiging voor deze avond.
• Bijzondere bijstand: De beleidsregels bijzondere bijstand worden woensdag 3 mei 2017 met de
Cliëntenraad besproken. De beleidsregels worden niet aan de Adviesraad voorgelegd.
• Gezondheidsbeleid: Herijking Gezondheidsbeleid op basis van landelijke nota waarop lokaal niveau
inhoud moet worden gegeven. Het betreft o.a. gezondheidszorg Jeugd door de GGD. Wat vinden
wij in Soest belangrijk wat er gebeurt? De gemeente zoekt mensen met wie zij een eerste keer kan
overleggen over dit traject. Uit de GGD-monitor blijkt bijvoorbeeld dat het alcoholgebruik onder
Soester jongeren relatief hoog ligt.
Een ander voorbeeld: Bij ouderen zie je vereenzaming. Wat gaan wij hieraan doen?
Kim mailt de Startnotitie aan de adviesraad. Geertje en Don en mogelijk Aartje nemen deel aan de
GGD-bijeenkomst.
• De ontwikkeling van de Website Zorg heeft een tijdje stilgelegen. Volgende week wordt een nieuwe
projectleider aangesteld en worden de werkzaamheden hervat.
6. Verslag vergadering 27 maart 2017
• Blz. 4 pnt. 12, Kim: het onderwerp betrof een avond over het functioneren van het OV-busvervoer
door Syntus.
• Blz. 4 pnt. 12, Marieke: Marieke is per 1 mei voorzitter van de cliëntenraad sociale zekerheid
(CSZ). Sonja Wolf is een aantal maanden bij de vergaderingen van CSZ aanwezig geweest en
is adspirant lid van de raad. Bedoeling is dat zij op korte termijn toetreedt als volwaardig
lid. Waarschijnlijk zal ze in de adviesraad de vrijvallende plaats van Jan Roest innemen. In
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dat geval zal ze door de gemeente bij beide raden worden benoemd.
Marieke probeert op korte termijn een gesprek te regelen tussen CSZ, gemeente (mevr.
Hamaker), Kwintes, mevr. Wolf, de kerken en de adviesraad (dhr. v.d. Elst). Doel is
kennismaken en al dan niet gezamenlijk op te pakken problemen rondom opvang, te
inventariseren.
Actielijst:
2016-15 CAK vanwege tijdsduur i.c.m. onduidelijke voortgang vervalt dit onderwerp. Indien weer in
de
actualiteit dan oppakken,
2016-25 Teksten herzien Website, afhandeling wordt juni 2017,
2016-49 Onderwijslessen vervalt. Er is een gesprek tussen ASD en wethouders geweest. ASD heeft
per 1 april geen bemoeienis meer met de lessen.
De kwaliteit van de onderwijslessen wordt gevold door Kim.
2016-50 Procedure woningtoewijzing, afhandeling wordt juni/juli 2017
2016-53 Uitnodigingsbriefmatschappelijke organisatie, afgerond,
2016-54 Inventarisatie problemen Veilig thuis, afgerond.
2016-55 Soester Courant, kranten berichten opstellen, wordt aan te houden/doorlopende actie,
Prioriteit voor persoonlijke stukje (voorstellen): Waarom/waarvoor ben je lid adviesraad?
2017-04 Kamer van Koophandel inschrijving bestuur afgerond. Postadres mogelijk nog wijzigen.
2017-05 Regio-overleg: Don organiseert een bijeenkomst van de regioraden over het onderwerp
veilige en beschermde opvang, dit n.a.v. het adviestraject rondom de nota “Moed Moet”.
De bijeenkomst staat gepland voor medio juni.
2017-06 Klantonderzoek WMO. Harry heeft bij de gemeente gevraagd naar het vervolg.
2017-11 Toegankelijkheid/VN-verdrag mensen met een beperking. Geertje heeft contact gehad
met mevr. De Graaff. Samen met de woonadviescommissie is er een gesprek met een
medewerker van de gemeente geweest. Voor beleidsmatige informatie/overleg wordt
een gesprek met een meer inhoudelijke medewerker van de gemeente belegd.
2017-12 Gesptrek met de wethouders staat gepland voor 15 mei. De gemeente zorgt voor een
agenda. Patricia is aanwezig als notuliste.
2017-14 Notitie LHBT. Er komt een verslag gemaakt door gemeenteraadsleden die lid zijn van de
hiervoor ingestelde werkgroep. PM
2016-45 Vrijwilligerswerk. Aartje neemt deel aan het overleg herijking vrijwilligerswerk.
Overige Acties ongewijzigd.
Het verslag wordt vastgesteld.
7. In- en uitgaande post april 2017
- Ongevraagd advies Van Weedestraat: De gemeente neemt het advies over en instrueert de
marktmeester en BOA’s.
- Onderwijslessen (zie ook pnt. 6 2016-49): Jannelies van Berkel zal over dit onderwerp nog met
een mail naar de adviesraad reageren.
- Uitnodiging van De Koepel voor ALV op 11 mei 2017. Harry en Don kijken of er ruimte is in de
agenda om hiernaartoe te gaan.
- Met brief is van de gemeente goedkeuring over de financiële verantwoording 2016 en
definitieve toekenning van de subsidie 2016 ontvangen.
8. Adviesraad
- Gesprek wethouder op 15 mei: Aan het lijstje met gespreksonderwerpen zijn de uitgebrachte
adviezen 2017 waarop nog geen officiële reactie is ontvangen toegevoegd. Kim maakt een
agenda voor deze vergadering.
- Afscheid Jan: Receptie Woensdag 10 mei 2017 17.00 tot 18.00 uur in gebouw De Sleutel.
Iedereen is uitgenodigd en van harte welkom.
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9. LHBT
Zie punt 6, 2017-14 van dit verslag.
10. Ontvangen Signalen
Reinier: contact gehad met mevr. Jansen die namens de gemeente in de ingestelde klankbordgroep
zitting heeft. Indruk is dat er adequaat wordt gewerkt aan te treffen maatregelen. Reinier houdt de
vinger aan de pols.
Over Jeugdhulpverlening maakt Reinier in samenspraak met Marieke een notitie.
Geertje: Doelgroepenvervoer nu vraag- i.p.v. voorheen aanbod gestuurd. Exploitatie technisch is
een bezettingsgraad van minimaal 6 personen per rit per busje vereist. Kinderen zitten o.a.
daardoor vaak meer dan 1 uur in een bus. Hierin is verbetering mogelijk als er meer wijkgericht
worden gereden. Er rijden nu meerdere busjes in één wijk. Voorts verandert de planning (aantallen
binnen de doelgroep) ieder jaar, waardoor moeilijk een sluitende exploitatie of scherpe prijstelling
mogelijk is. De adviesraad vraagt zich af waarom in Soest geen Speciaal Onderwijs wordt gegeven
waardoor de vervoersdruk afneemt?
Geertje is ook naar de avond OV (busvervoer) geweest. O.a. zijn besproken de route en frequentie
van Lijn 74 (sociale werkplaats, aantal scholen en dagbesteding voor ouderen) en de kwaliteit van
de dienstverlening van Syntus.
Syntus heeft alle opmerkingen meegenomen en bekijkt met de provincie hoe tot aanpassing van de
dienstregeling die in december ingaat, kan worden gekomen.
Harry licht de brief toe die over de Bewustwordingscampagne aan Cosbo/B&W is gestuurd. Omdat
er binnen de werkgroep onoverbrugbare verschillen van inzicht over de opzet van de campagne zijn
is de samenwerking opgeheven en het initiatief bij het Cosbo neergelegd. Algemene mening van de
leden van de werkgroep is dat zonder ondersteuning en inzet van het Cosbo, geen effectieve
campagne in Soest mogelijk is. De wethouders Adriani en Pijnenborg hebben de deelnemers voor
een gesprek over de ontstane situatie uitgenodigd.
Netwerk Kansplus: Geertje gaat contact opnemen. Kim beschikt over contactgegevens.
Henk: De adviesraad heeft geadviseerd over het rapport van HHM inzake de normtijden voor
huishoudelijke hulp. Het rapport moet nu naar de situatie in Soest worden vertaald o.a. naar
welke activiteiten in wat voor tijd en wat voor frequentie. Henk opteert voor maatwerk.
Deze maand wordt in de gemeenteraad over het rapport gesproken.
Marieke: aanstaande woensdag staat een vergadering gepland die volledig in teken van
beleidsregels Bijzondere Bijstand staat. Naast vertegenwoordigers van de gemeente zijn hierbij
ook medewerkers van het Sociaal Juridisch Informatiepunt aanwezig.
Zie verder ook punt 6 tweede bullit van dit verslag.
Gülnaz: nodigt Interacontour, een organisatie die werkt met mensen met niet aangeboren
hersenletsel, uit voor de vergadering van de adviesraad in oktober 2017.
Alfred en Geertje hebben contact opgenomen met een medewerker van de afd. Uitvoering Sociaal
Domein van de gemeente, om een overleg te plannen.
Don maakt melding van het overleg WMO-raad Baarn en ASDS. Het betrof een
kennismakingsgesprek en een uitwisseling van informatie over elkaars situatie. In Baarn zijn er
verschillende adviesorganen voor o.a. ouderen, allochtonen en uitkeringsgerechtigden. Zij
adviseren afzonderlijk over onderwerpen terwijl wij integraal proberen te adviseren.
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Fred heeft volgende week een vergelijkbaar gesprek met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal
Domein Bunschoten.
11. Rondvraag
Gülnaz is door omstandigheden mogelijk volgende vergadering afwezig.
Reinier meldt dat hij volgende vergadering afwezig is.
12. Sluiting
Don sluit de vergadering om 21.15 uur.
De volgende vergadering is maandag 12 juni om 19.30 uur aan het Zorgplein te Soest.

Voor akkoord:
Don van Elst

Voor akkoord:
Harry van der Aalst

12 juni 2017
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Bijlage Actiepuntenlijst
Actienr.

Verslag

Actiebeschrijving

2016-25 31-10-2016 Website: teksten doorlopen
2016-50 31-10-2016 Procedure Woningtoew.+Lotingssyst.
In kaart brengen
19-12-2016 Hoe verder na gesprekken november?
2017-04
2017-05
2017-06

30-1-2017
30-1-2017
30-1-2017
22-02-2017
01-05-2017
2017-16
1-5-2017

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

2017-17

Jeugdhulpverlening. Notitie opstell.

1-5-2017

Herijking Gezondheidsbeleid.
Startnotitie verspreiden

Naam

Planning
gereed
Harry
jun. '17
Aart/Güln/Mar nov. 2016

Opmerking
i.s.m. Don/Comm. Gem.
Gesprek met medew. gem.

Marieke/Harry jun/jul '17

Initiat. voor Intern beraad

Harry
Don

Postbus/bezoekadres?
i.s.w.m. Stef. Harweg
Reactie naar gem.

Harry
Kim

jul. ??
jun. 2017
feb. 2017
mei. 2017
jun. 2017
jun. 2017

Reinier

sep. '17

in samenspraak Marieke

Reactie gem. afwachten
Don, Aartje en Geertje

Bijlage: Aan te houden en doorlopende acties
Actienr.

Verslag

Actiebeschrijving

Naam

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

Gülnaz / Harry

2016-55 19-12-2016 Soester Courant berichten opstellen
01-05-2017 Persoonlijk stukje (voorstellen)

Iedereen
Iedereen

2017-15

Harry

1-5-2017

Agenda vergadering ASDS naar Cosbo

Opmerking
Moskee aanbod voor gebruik
vergaderruimte
aAnita verzamelt berichten
p
r

Bijlage: Toekomstige agendapunten
Verslag

Beschrijving

2017-14

27-3-2017

Notitie LHBT

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

verg.

Opmerking

PM

PM
12-'16
PM

gemeente/Aartj
PM

op voorstel Anita
Geertje
01/05/'17 Aartje neemt vanaf
juni deel aan eerste
voorbereidiende bijeenkomsten

beleid rijk afwachten
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