VERSLAG VERGADERING 20 december 2017 aan het Zorgplein te Soest
Aanwezig:

Afwezig:

Don van Elst , Harry van der Aalst, Marieke Prent, Sonja Wolf, Patricia Bloemheuvel
(verslag), Alfred Feberwee, Geertje de Jong, Gülnaz Mun , Reinier Bordewijk en Henk van
Lieshout.
Fred Klinkhamer (VZ), Aartje Knol en Kim Houben (Gem.).

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda
Verslag vergadering 27 november jl. en actiepuntenlijst
In- en uitgaande post december 2017
Adviesraad
Toekomst Sociaal Domein
Ontvangen signalen/deelraden
Rondvraag en sluiting

1. Opening
Don opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Sonja is voor de laatste keer bij de vergadering. In januari start zij met de voorbereidingen voor de
opzet van een inloophuis voor daklozen in Soest. Don feliciteert haar met deze opdracht en
vergezeld van een bloemetje dankt hij haar voor haar inzet voor de adviesraad.
Don feliciteert vervolgens Patricia met haar verjaardag en dankt haar voor de traktatie
2. Mededelingen
Marieke geeft aan dat zij bezig is met verkennende gesprekken met een potentieel lid voor de CSZ.
Sonja geeft aan dat er op 11 januari 2018 van 16.00 tot 18.00 uur een bijeenkomst aan
Catharijnesingel 47 in Utrecht is, voor/over mensen met een beperking. Het betreft een inloop
waarop iedereen welkom is. Sonja stuurt een email met informatie door naar Harry die deze
doorzet.
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
4. Verslag vergadering 27 november jl. en actiepuntenlijst
Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst:
2016-25 Website teksten doorlopen. Harry/Don/Fred hebben een afspraak op 08-01-2018,
planning gereed 01 februari 2018.
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2017-05 Regio/AVI-overleg: N.a.v. de brief van Zorgbelang Gelderland/Utrecht inzake de opheffing
van AVI en het (vervolg-)aanbod van diensten door Zorgbelang, stuurt Harry een bericht
dat wij afzien van het aanbod maar ad hoc graag van hun diensten gebruik willen maken
voor ondersteuning.
Voor wat betreft de regiosamenwerking wil de adviesraad zich voorlopig beperken tot
Baarn (bij het aantreden van een nieuwe raad aldaar) en Bunschoten. Samenwerking met
andere adviesraden van de regio Amersfoort zal incidenteel voorkomen.
Aan de hand van de actualiteit en indien nodig zullen contacten worden gelegd, al dan
niet met inschakeling van Zorgbelang voor ondersteuning.
2017-21 Vrijwillige Ouderen Adviseur Allochtonen. Gülnaz heeft sinds de mei-vergadering geen
contact meer gehad en kunnen krijgen met COSBO. In de mei-vergadering heeft zij zich
aangemeld als VOA allochtonen. Gülnaz zal nogmaals met COSBO telefonisch contact
proberen te krijgen. Mocht dit niet lukken of onbevredigend verlopen zal zij zich tot de
SWOS wenden om het idee voor een VOA voor allochtonen te bespreken. Het actiepunt
voor de adviesraad komt verder te vervallen.
2017-25/26 samenvoegen tot één actiepunt. Het onderwerp Eenzaamheid zal halfjaarlijks met de
gemeente worden besproken door een werkgroep waarin o.a. Henk, Don, Geertje,
Marieke en Reinier zitting hebben.
5. In- en uitgaande post december
Aanvullende post uitgaand:
• Advies aan gemeente inzake Zorgbeleid.
• Brief aan gemeente inzake beëindiging lidmaatschap van Sonja Wolf van de adviesraad.
Naar aanleiding van de in deze periode uitgebrachte adviezen en de reactie daarop van de
gemeente, merkt Henk op dat we als adviesraad liever één reactie van de gemeente per
uitgebracht advies ontvangen dan één reactie waarin op meerdere adviezen wordt ingegaan.
Voorts moeten we monitoren of we op elk advies wel een reactie krijgen en dan liefst concreet per
item, bijvoorbeeld in de vorm van een tabel zoals in het verleden wel gebeurde.
Voorts vraagt hij of iemand opmerkingen heeft over de betrokkenheid van de leden bij de
totstandkoming van de adviezen. In de regel zijn naast Henk, Fred, Don en Harry standaard
betrokken en worden leden aangezocht opmerkingen te maken/aan te leveren op de stukken
waarover advies wordt gevraagd en/of vervolgens op het eerste concept dat door Henk is
opgesteld. Er zijn geen opmerkingen. Iedereen kan zich vinden in deze werkwijze.
6. Adviesraad
Deelname digitaal platform van koepel:
Unaniem wordt besloten deel te nemen. Tegen het verstrekken van de e-mailadressen van de
leden zijn geen bezwaren. Harry stuurt een lijstje met onze emailadressen door naar de koepel.
Gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Medewerking aan avond WMO, i.s.m. en op verzoek van de koepel:
De koepel wil in twee gemeenten van nagenoeg gelijke omvang (Soest en Someren) een avond met
de zittende wethouder, huidige raadsleden en eventueel zorgaanbieders in de gemeente een debat
organiseren over het Sociaal Domein. De koepel draagt zorg voor een dagvoorzitter en draagt de
onderwerpen aan. De fysieke organisatie ligt grotendeels bij de adviesraad. Een weerslag van het
debat en mogelijk een vergelijking van de twee gemeenten resulteert in een artikel in het WMOmagazine. De koepel vraagt om medewerking van de adviesraad en wil begin januari met ons
daarover in gesprek.
Op zich vindt de vergadering het een aansprekend idee, alleen zou een dergelijke debat met
nieuwe wethouders en raadsleden in plaats van met mogelijk vertrekkende wethouders en
raadsleden moeten worden gevoerd.
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Voorts wordt het idee als onvoldoende uitgewerkt, aangemerkt om het te kunnen bespreken. Op
grond van voorgaande wordt het niet zinvol geacht een gesprek aan te gaan. Don zal in deze zin
richting koepel reageren.
Vergaderschema 2018
Het vergaderschema wordt definitief vastgesteld. Op 23 april 2018 staat een afspraak met de
wethouders opgenomen. In verband met verhindering van tenminste één van de twee wethouders
zal hiervoor een andere datum moeten worden gepland. (Harry)
Uit te nodigen instellingen 2018:
Januari
LHBT
Maart
Vrijwillig Ouderen Adviseur
April
Amerpoort
Henk stelt voor om ook eens andere organisaties uit te nodigen die van origine niet direct
werkzaam/betrokken zijn bij het sociaal domein, maar wel zijdelings diensten verlenen zoals, ’t
Gemakshuis, Rabobank (doen iets met ouderen, ouderen adviseurs) of Welzin?
Besloten wordt welzijnsorganisaties als deze in de lijst op te nemen en op niet al te lange termijn te
vragen. (Harry)
7. Toekomst Sociaal Domein
Besproken wordt de presentatie van verschillende zorgorganisaties die op de avond voor het
Sociaal Domein in november is gegeven.
Op zich worden in de presentatie interessante gegevens verstrekt maar zijn ze niet concreet voor
Soest gegeven. Voorts staan op de slides beginnend met Wat….? (3), veel algemene informatie en
makkelijke statements waaraan vervolgens weinig uitwerking en/of invulling wordt gegeven.
De discussie spitst zich vervolgens toe op wet- en regelgeving en schotten in de bekostiging
waardoor cliënten zorg wordt onthouden, te laat ontvangen of tussen de wal en het schip geraken.
Ook innovaties komen mogelijk daardoor niet of nauwelijks tot stand o.a. omdat de investeringen
niet altijd door dezelfde organisatie worden gedaan als waar de besparingen terecht komen.
Als voorbeelden worden o.a. genoemd de 18- / 18+ problematiek, samenwerking binnen de
keten(zorg), een mantelzorger die niet wordt ondersteund omdat hij/zij in een andere gemeente
mantelzorg verleend dan waar hij/zij woont en bijkomend, ook nog een uitkering ontvangt van de
gemeente, een WLZ-indicatie die leidt tot stopzetten van ondersteuning door de gemeente, terwijl
de cliënt voor de WLZ-zorg op een wachtlijst is geplaatst. Daarbij kan het voorkomen dat de cliënt
vanaf de datum van de WLZ-indicatie al een eigen bijdrage opgelegd krijgt terwijl hij deze zorg niet
ontvangt.
Afrondend wordt gesteld dat de adviesraad graag over informatie zou beschikken hoe en in welke
mate voornoemde problematiek in Soest speelt en hoe de gemeente daarop inspeelt/ mee omgaat.
Don, Geertje en Henk plannen in januari 2018 een afspraak om probleem concreter te maken.
Alfred stelt voor dit onderwerp ook in het USD-overleg in te brengen.
8. Ontvangen Signalen/deelraden
Gülnaz: gaat naar netwerk bijeenkomst 25 januari 2018 in Utrecht voor Turkse/Nederlandse
meisjes.
Gülnaz en Harry zijn naar een avond van de gemeente geweest over Wonen met Zorg.
De avond bestond uit twee onderdelen nl. een presentatie door de gemeente over de tussenstand
voor realisatie van huisvesting voor kwetsbare groepen (waaronder geschikte woningen voor
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senioren) en twee presentaties over bouwinitiatieven voor respectievelijk ouderen met dementie
en cliënten met niet aangeboren hersenletsel.
Voor wat betreft de realisatie van geschikte woningen geeft de gemeente aan goed op streek te
zijn. Voor woningaanpassing van eigen woningen verwacht de gemeente veel van de nog op te
zetten bewustwordingscampagne.
Bij de woningbouwverenigingen wordt een zorgmakelaar aangesteld om aangepaste woningen (bij
verlaten) ook voor de doelgroep te behouden. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de
bekostiging van acceptabele leegstand.
De wooninitiatieven betroffen de realisatie van respectievelijk een kleinschalig “verzorgingshuis”
voor ouderen met dementie (studio’s met gemeenschappelijke ruimten) aan de Molenstraat en
een aantal “Tiny-houses” (ontmoetings- en dagbestedingsruimte in bestaande schuur/stal) op het
achterterrein van een monumentale boerderij in het buitengebied aan de Birkstraat.
Geertje, Alfred, Henk en Aartje zijn ingegaan op een uitnodiging van gemeente over uitleg hoe de
normuren voor huishoudelijke ondersteuning vorm hebben gekregen. Ze waren positief over de
gedetailleerdheid hoe naar de normuren is gekeken. De toegekende/berekende tijd kan door de
cliënt in samenspraak met de verzorgster redelijk flexibel worden ingevuld.
Harry heeft met een medewerkster van de gemeente overleg gehad over een voorstel voor
aanvullende vragen voor het Cliëntervaringsonderzoek 2017.
Voorstel was om een beperkt aantal open vragen over ervaringen van de cliënten toe te voegen. De
vragenzijn vooral bedoeld om de beleving van de hele procedure door de cliënt in beeld te krijgen.
Om diverse redenen werd opname van dergelijke vragen door de medewerkster ontraden.
Een aantal van dergelijke vragen zouden in andere onderzoeken worden gesteld. Voor verder
intern overleg in januari ontvangen we een overzicht van deze onderzoeken. In april 2018 moet
overigens de vragenlijst definitief zijn. (Fred, Henk, Don, Harry)
9. Rondvraag en sluiting
Don bedankt iedereen. Het is de laatste vergadering van 2017 en reikt aan iedereen een
kerstpakket uit. Hij sluit de vergadering om 21.15 uur.
Volgende vergadering maandag 22 januari 2018 om 19.30 uur aan het Zorgplein te Soest.

Voor akkoord:
Don van Elst

Voor akkoord:
Harry van der Aalst

Datum, 22 januari 2018
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Bijlage Actiepuntenlijst
Actienr.

Verslag

2016-25
2017-17
2017-27
2017-28
2017-29

31-10-2016
1-5-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017

Actiebeschrijving
Website: teksten doorlopen
Jeugdhulpverlening. Notitie opstell.
Uit te nodigen org.(aanvull. Welzijn)
Toek. Soc. Dom. Tussen Problematiek
Cklientervaringsonderzoek 2017

Naam
Hrr /Dn/Frd
Reinier
Harry
Dn/?Hnk/Grtj/
Fd/Hk/Dn/Hr

Planning
gereed
8-1-2018
febr. '18
mrt. '18
mrt. '18
jan. '18

Opmerking
i.s.m. Don/Comm. Gem.
in samenspraak Marieke
Probl.schotten bekostig.

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

Iedereen

25-9-2017

Soester Courant berichten opstellen
Stukjes op basis van actualiteit
2017-24 27-11-2017 Voorbereiding Avond samenleving
2017-25 27-11-2017 Eenzaamheid werkgroep
Eenzaamheid half jaarlijks contact

Opmerking
Moskee aanbod voor gebruik
vergaderruimte

aAnita verzamelt berichten
p
rJeugdwetten
Kim/ASD
Henk/Don/Grtj/ contact met gemeente i.c. Kim
Mrk/Rnr

Bijlage: Toekomstige agendapunten
Verslag
2017-14

27-3-2017

Beschrijving
Notitie LHBT

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

verg.

Opmerking

PM

PM

beleid rijk afwachten
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