VERSLAG VERGADERING 12 juni 2017 aan het Zorgplein te Soest
Aanwezig:

Fred Klinkhamer (VZ), Don van Elst, Harry van der Aalst, Sonja Wolf, Patricia Bloemheuvel
(verslag), Alfred Feberwee, Reinier Bordewijk, Geertje de Jong, Henk van Lieshout,
Marieke Prent.
Afwezig (m.k.): Gülnaz Mun , Aartje Knol.
Gasten:
Ruud van Nus (GGZ Centraal), Kim Houben (Gem.).
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agenda
Opening
Presentatie Fact-team
Mededelingen
Vaststellen Agenda
Informatie-uitwisseling met de gemeente
Verslag vergadering 01 mei 2017
In- en Uitgaande Post mei/juni 2017
Adviesraad
Ontvangen Signalen/Deelraden
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
Fred opent om 19.30 uur de vergadering.
2. Presentatie Fact-team
In Soest werken in het FACT-team GGZ Centraal , Arkin (voorheen Victas , Centrum voor
verslavingszorg), Kwintes en Riagg Amersfoort & Omstreken samen. Het Fact-team werkt voor de
dorpen Soest, Soesterberg en Baarn en is gehuisvest aan het Zorgplein in Soest. Totaal behandelen
en begeleiden de 17 teamleden (waaronder ook betaalde ervaringsdeskundigen die daarvoor een
passende opleiding hebben gekregen) tussen de 160 en 200 cliënten (mensen met een ernstige
psychosociale aandoening). Fact staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Kern van hun
handelswijze is dat de cliënten vanuit de thuissituatie van de cliënt en door een multidisciplinair
(wijk-)team worden behandeld of begeleid. In hun werkwijze wordt ook het maatschappelijk
netwerk van de cliënt betrokken/ingeschakeld. De behandeling richt zich vooral op herstel,
uitgaande van de eigen mogelijkheden (kracht) van de cliënt. Daarbij kan de focus liggen op
bijvoorbeeld toeleiding naar werk, maar ook op welzijn van de cliënt.
In vergelijking met voorheen heeft deze benadering tot betere behandelresultaten geleid, tot
minder uitval van cliënten en tot minder en kortere opnames in een intramurale instelling.
Vanuit de adviesraad is Don contactpersoon voor het Factteam. De materie is voor een aantal
leden van de adviesraad onbekend maar interessant. Daarom zal het Factteam eind van het jaar
opnieuw worden uitgenodigd.
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3. Mededelingen
Reinier is bij de septembervergadering afwezig.
Jan Roest is vandaag verhinderd om informeel van de adviesraad afscheid te nemen. Hij probeert
volgende vergadering aanwezig te zijn.
4. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
5. Informatie-uitwisseling met de gemeente
Kim woont de vergaderringen van de adviesraad volledig bij. Dit is zo bepaald tijdens de “startfase”
van de raad. Nu de raad ruim anderhalf jaar functioneert wordt vanuit de raad aangegeven dat
haar aanwezigheid op prijs wordt gesteld maar dat ze deze naar haar eigen inzicht kan bepalen.
Kim geef aan t.o.v. de vorige vergadering weinig nieuws te kunnen melden. Voor een aantal zaken
zijn de voorbereidingen in volle gang, een aantal andere zaken lopen. (o.a. Gezondheidsbeleid:
Aartje Geertje; GGZ Moed Moet: Don, Harry; Herijking Vrijwilligerswerk: Aartje, Henk, Don;
Verordening en Nadere regels 2017 WMO: Henk, Alfred, Geertje).
De “Avond Sociaal Domein” van 23 mei jl. Van het verloop van de avond wordt geen verslag
gemaakt. Wel is deze vorige donderdag (08/06) geëvalueerd. Conclusie: Casussen waren te
positief. Bedoeling was een kijkje in de keuken van de uitvoering te geven.
Voor een volgende keer is het voornemen casussen met een dilemma te presenteren aan de hand
waarvan meer discussie op gang kan komen. Overigens worden de casussen geanonimiseerd
gepresenteerd en wordt hierover o.a. van te voren via de klantregisseurs met betrokken cliënten
overlegd. Kim vraagt aan de advies- en cliëntenraad voor de volgende avond (in oktober), casussen
die aan de hiervoor genoemde criteria voldoen, in te brengen.
Dilemma’s kunnen er bijvoorbeeld liggen op grensvlakken van verschillende wetgevingen waarin de
regelgeving geen duidelijkheid geeft.
Besloten wordt dat de adviesraad twee reële casussen in een werkgroepje (Geertje, Marieke, Don,
Henk) onder leiding van Geertje voor onze septembervergadering voorbereidt.
Naar aanleiding van berichten over fraude door zorgleveranciers (afkomstig o.a. van NVG) deelt
Kim desgevraagd mee, dat met het oog op de hoeveelheid en kwaliteit van door zorgaanbieders
geleverde zorg, namens de regiogemeenten door de centrum gemeente Amersfoort een
toezichthouder is benoemd. In de praktijk heeft dit het afgelopen jaar goed gewerkt. Er zijn twee
onderzoeken geweest (naar 1x PGB en 1x Zorg in Natura). Deze hebben overigens niet tot een
berisping of sancties geleid.
6. Verslag vergadering 01 mei 2017
N.a.v. blz. 2 pnt. 5: Harry mailt de Startnotitie Herijking Gezondheidsbeleid naar Geertje.
N.a.v. blz. 2 pnt. 6: Marieke geeft aan dat Sonja Wolf sinds maart lid van de cliëntenraad is. De
cliëntenraad draagt haar voor, voor de opengevallen plaats van Jan Roest in de adviesraad. Marieke
zal de adviesraad met een officiële mail op de hoogtestellen waarna Harry een brief aan het college
(in afschrift naar Kim) stuurt om haar in de adviesraad te benoemen.
Het verslag wordt met enkele kleine tekstuele correcties vastgesteld.
Actielijst:
2016-25 teksten website screenen; september 2017 Harry, Don
2016-50 procedure woningtoewijzing inzichtelijk maken; juli 2017, Marieke, Harry
2017-04 adreswijziging KvK, postbus opzeggen, adreswijzigingen doorgeven; Harry juni 2017
2017-05 regio-overleg. N.a.v. werkwijze regionaal advies Moed Moet, overleg met Stef Harweg hoe
regionale samenwerking voort te zetten. Don, sept. 2017
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2017-06 klanttevredenheidsonderzoek 207; van gemeente nog geen reactie voor vervolg
ontvangen. Kim en Harry rappelleren
2017-16 Herijking gezondheidsbeleid. Mail (31/05) met startnotitie van mevr. Draaijer (gem.) naar
Geertje sturen (Harry). Geertje, Don, Aartje maken afspraak met mevr. Draaijer.
2017-17 Notitie Jeugdhulpverlening; vergadering oktober 2017, Reinier
2017-15 Agenda ASDS naar Cosbo; doorlopende actie Harry, van actielijst af.
2016-55 Stukjes Soester Courant. Graag aandacht hiervoor! (allen)
Anita verzamelt de stukjes en geeft ze door aan Soester Courant.
7. In- en uitgaande post mei/juni 2017 (bijlage 2 bij de agenda)
Harry geeft een overzicht van nagekomen stukken.
N.a.v.: De definitie voor huishoudelijke hulp is niet gewijzigd.
Wel is de periode voor HHT-toelage verlengd en de toeslag zelf verruimd.
8. Adviesraad
Gesprek wethouders op 15 mei (Verslag bijlage 4 agenda): Het gesprek stond in het teken van de
samenwerking tussen gemeente en adviesraad. Met name is de wijze van reageren van de
gemeente op adviezen van de raad aan de orde gesteld. Een vervolgafspraak hierover wordt
gepland.
Besloten wordt dit gespreksonderwerp en gesprek te combineren met de heidag (zie hierna).
Gesprek adviesraden Bunschoten en Baarn (bijlage 5 agenda): De gesprekken waren constructief.
Afgesproken is de samenwerking te intensiveren mede omdat de uitvoering soms ook in BBSverband wordt of is georganiseerd. Marieke neemt met dhr. Kok van Bunschoten contact op over
een passage in ons jaarverslag. Fred nodigt dhr. Kok uit voor onze vergadering van september.
Verordening en Nadere regels 2017 WMO : Van de gemeente is een adviesaanvraag ontvangen om
voor 28 juli hierover te adviseren. Henk heeft het advies in voorbereiding. Aartje en Alfred zijn
betrokken.
Financieel Overzicht (bijlagen 11 en 12 agenda): Er is sprake van een gezonde financiële situatie. De
uitgaven lopen achter bij de vorig jaar gemaakte verwachtingen. Doordat het onderwijsproject is
beëindigd is er aan het eind van het jaar waarschijnlijk een overschot.
Belangrijk post is de heidag. Besloten wordt deze in het najaar te organiseren.
Heidag: De heidag staat gepland voor 19 oktober op locatie Stay Okay.
De heidag beslaat de gehele dag. ’s Morgens o.a. een voorbespreking van het op de middag
geplande gesprek met de wethouders mevr. Van Berkel en dhr. Adriani en hfd. afd. Samenleving
dhr. Schultinck. Voor een meer informeel contact nemen gesprek beide wethouders ook deel aan
de lunch.
Alfred, Don, Marieke en Geertje bereiden de heidag en nemen de organisatie op zich. Een
onderwerp voor die dag is: “Wat hebben wij (adviesraad) nodig om het gevoel te hebben dat we
worden gehoord?”
(Noot Harry: deze is verschoven naar 1 november. Tevens vervalt de op 13 nov. geplande
bespreking met weth. Adriani).
Wijziging huishoudelijk regelement (bijlage 14). De statuten en het huishoudelijk regelement
voorzien niet in wanneer en de wijze waarop een nieuw lid wordt voorgedragen voor benoeming in
de adviesraad. In bijlage 14 bij de agenda is een voorstel opgenomen voor aanvullende bepaling
hierover in het huishoudelijk regelement. De vergadering gaat akkoord met aanvulling van het
regelement conform de bijlage.
Rooster van aftreden: Met de benoeming van nieuwe leden is er ook behoefte aan een rooster van
aftreden. Harry zal dit opstellen.
Zomerreces:
Op 11 juli en 15 Augustus om 13.30 uur, komt het dagelijks bestuur bij elkaar.
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9. Ontvangen Signalen/Deelraden
Herijking vrijwilligersbeleid (bijlagen 7 t/m 7D en 13 bij agenda)
N.a.v. de inhoud van de bijlagen nemen Henk en Don contact op met Aartje om een vervolg te
bepalen. Aartje is afwezig waardoor geen toelichting op de stukken mogelijk is. Indien relevant en
actueel zal zij hier volgende vergadering naar worden gevraagd.
Verslag USD (bijlage 8 bij agenda):op 24 mei is er een prettig gesprek geweest met medewerkers
van de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt voor toezending van plannen van aanpak en
(standaard-)brieven die de gemeente naar cliënten stuurt. Vermoedelijk door drukke
werkzaamheden bij de afdeling, zijn deze nog niet ontvangen. Alfred zal hierover op korte termijn
rappelleren.
Cliëntenraad Sociale Zekerheid (bijlagen 9 en 10). De gespreksverslagen spreken voor zich. Ter
aanvulling merkt Marieke op dat de komende (zomer-)maanden verder zal worden gewerkt aan de
organisatie en werkwijze van de cliëntenraad in de nieuwe samenstelling. De nieuwe leden zijn
enthousiast en de onderlinge contacten zijn goed.
Meerwaarde van ervaringsdeskundigen. MEE heeft over dit onderwerp op 1 juni een symposium
georganiseerd waar Aartje en Geertje naar toe zijn geweest. Belangrijke meerwaarde van de inzet
van een ervaringsdeskundige is dat deze makkelijker contact met mensen kan maken. Een
professional spreekt over… ,terwijl een ervaringsdeskundige meer spreekt met ….
Ook worden ervaringsdeskundigen bij de Hogeschool ingezet bij de opleiding van Social Workers en
bij gemeenten voor bepaling van beleid. Ook kunnen ze meerwaarde bieden in wijkteams die
gesprekken aan gaan bij de mensen thuis.
10. Rondvraag
Henk meldt dat op 22 juni 2017 het convenant Mantelzorg wordt ondertekend.
N.a.v. een artikel vraagt Henk zich af of bij de bepaling van de zorg c.q. ondersteuning die iemand
namens de gemeente krijgt, kinderen van de cliënt die jonger dan 18 jaar zijn, als mantelzorg
worden meegeteld. Henk wil zich hierin verdiepen en eventueel daarover een ongevraagd advies
over uit brengen.
Don doet verslag van de bijeenkomst op 7 juni van de regioraden over het beleidskader “Moed
Moet”. Het is een beleidskader over beschermde en veilige opvang. De gemeente Amersfoort (als
centrum gemeente) heeft hiervoor een gezamenlijk advies aan de WMO- en Adviesraden in de
regio gevraagd. Het was een goede bijeenkomst waar vooral inhoudelijk is gediscussieerd. De
discussie wordt in het advies weergegeven. Leden van de raden van Amersfoort (Judith Hallie en
Soest (Don en Harry) stellen dit op en leggen dit voor instemming aan de afzonderlijke regioraden
voor. Vanwege de korte adviestermijn wordt aan gevraagd Fred namens de adviesraad Soest
hiervoor te machtigen, waartoe wordt besloten.
11. Sluiting
Fred sluit de vergadering om 21.30 uur.
Volgende vergadering maandag 25 september 2017 om 19.30 uur aan het Zorgplein te Soest.

Voor akkoord:
Fred Klinkhamer

Voor akkoord:
Harry van der Aalst

Datum, 25 september 2017
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Bijlage Actiepuntenlijst
Actienr.

Verslag

Actiebeschrijving

Naam

Planning
gereed
sept. '17
01/05/'17

Opmerking

2016-25 31-10-2016 Website: teksten doorlopen
Harry /Don
2016-45 26-9-2016 Vrijwilligerswerk; Wanneer vragen we
PM
te veel? Wat is eigen kracht en waar
ligt de grens?
Vrijwilligerswerk met alle ins and
gemeen28-11-2016 outs, t.z.t. onderwerp van gesprek met
te/Aartje
de wethouder.
Gemeente start met herijking. ASDS
wordt betrokken
12-06-2017 Voorbereidingsgroepje
sept. 2017
Henk, Don
participatietraject vrijwilligersbeleid
is gestart. 6 juni vervolgbijeenkomst
waar Aartje is gerweest.
2016-50 31-10-2016 Procedure Woningtoew.+Lotingssyst. Aart/Güln/Mar nov. 2016
In kaart brengen
19-12-2016 Hoe verder na gesprekken november? Marieke/Harry jul '17

i.s.m. Don/Comm. Gem.

2017-04
2017-05
2017-06

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

30-1-2017
30-1-2017
30-1-2017
22-02-2017
01-05-2017
12-06-2017
2017-16
1-5-2017

wijziging inschrijving K.v.K
Regiooverleg : Hoe verder?
KlantevredenheidsonderzWMO 2016
rappelleren bij gemeente
rappelleren bij gemeente
rappelleren bij gemeente
Herijking Gezondheidsbeleid.
Startnotitie verspreiden
12-06-2017 Na ontvangst not. Afspraak maken

Harry
Don

Harry
Kim/Harry
Kim

jul. '17
sept. 2017
feb. 2017
mei. 2017
jun. 2017
jun.2017
jun. 2017

Aartje neemt deel aan
voorbereidiende
bijeenkomst
Contact met Aartje
opnemen voor stand van
zaken en vervolg
Gesprek met medew. gem.
Initiat. voor Intern beraad

Reactie gem. afwachten
stand van zaken
Don, Aartje en Geertje

Aart/Don/Henk aug. 2017

contactp. Mevr. Daaijer

Jeugdhulpverlening. Notitie opstell.

Reinier

in samenspraak Marieke

2017-17

1-5-2017

okt. '17

2017-18

12-6-2017

Heidag op 01-11-2017

Alfr/Don/Geert okt. 2017

2017-19

12-6-2017

Wijziging huish. Regelement

Harry

sept. '17

2017-20

12-6-2017

Opstellen rooster van aftreden

Harry

sept. '17

2017-21

12-6-2017

Voordracht S. Wolf lid adviesraad

Harry

sept. '2017

Loc. Stay-Okay.

Verzoek aan College B&W

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
12-06-2017 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

2016-51 31-10-2016 Beleid wonigaanpassingen i.k. van verstekking ex
WMO

verg.

Opmerking

PM

PM
12-'16

op voorstel Anita
Geertje

PM

beleid rijk afwachten
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