Aan: Jo Haenen (voorzitter), John Nissen (penningmeester), Frank Beenen
(secretaris), Ester van der Borgh-Sleddens, Dorien van Meel, Cees Bontekoe, Dre
Hövelings, Berry van der Donk, Michel Janssen.
Jan den Teuling verhinderd en zal in maart aansluiten.
Notulen Adviesraad Sociaal Domein
Maandag 10 januari 2021 van 20.00 – 22.00 uur in teams ( ivm huidige
coronaregels)
1. Opening
Jo opent de vergadering met de beste wensen voor 2022.
2. Mededelingen
Geen
3. Concept notulen 13 december 2021
Dre Winkelmolen wijzigen in Dirk Winkelmolen.
Verder zonder opmerkingen vastgesteld.
4. actie/besluitenlijst
30 de website is aangepast / tekst met John en Frank bespreken; het antwoord van
de gemeente kan op de website; komt op de nieuwe website
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afgehandeld
blijft staan
blijft staan
blijft staan
afgehandeld
wordt besproken en gemaakt in werkgroep
blijft staan
afgehandeld
blijft staan “ klankbordgroep mantelzorg ” gebruiken
afgehandeld
blijft staan
blijft staan/ brief / ongevraagd advies bevindingen jo frank
afgehandeld
afgehandeld
brief frank naar Peggy en Jos
blijft staan
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
blijft staan

109 drie vragen aan gemeente: jeugd uitkering en participatiewet;
bijstandsuitkering en vrijstelling van giften; woonruimte voor statushouders
Cees en Berry maken concept reactie m.b.t. statushouders
Afspraak Printbereik goed zetten
5. Ingekomen/verzonden post
Afspraak: Opnemen in actielijst drie keer check beleid Michel Jansen
6. Bevindingen werkgroepen.
Communicatie ( Cees, Dorien ); zie ook actie- besluitenlijst.
Er worden enkele opmerkingen over het logo gemaakt.
Er worden enkele tekstuele opmerkingen gemaakt.
De werkgroep verwerkt de opmerkingen.
Verwerken in actie-besluitenlijst.
Afspraak: Cees neemt initiatief om als werkgroep bijeen te komen.
Eenzaamheid ( John, Dorien )
Afspraak: We wachten op fysieke vergadering en tot Sonja terug is.
Arrangementenmonitor.
Belangrijkste bevindingen/vragen/opmerkingen:
De door ons gevraagde gegevens vinden we niet terug?
Wat wordt er gedaan met de cijfers? Hoe worden ze verklaard?
We concluderen dat wij vanuit onze taakstelling weinig kunnen met deze
monitor.
Er is geen samenhang en geen onderbouw bij de cijfers te zien.
Het gaat erom dat de processen goed verlopen en daar geeft deze monitor geen
inzicht in.
Kortom, we hebben vragen gesteld over populatie, proces en kwaliteit en over
de laatste twee aspecten geeft de monitor geen uitsluitsel. ( Zie wensen
adviesraad kwartaalrapportage Wmo en Pw xlsx 12 mei 2021 )
Erratum: Aantekeningen Cees:
Colofon
➢ De indicatoren benoemen
➢ Wanneer wordt de data bijgewerkt?
➢ Wie is verantwoordelijk voor deze monitor cq wie zorgt dat de data in de monitor zit?
➢ Bij wie kun je terecht met vragen over deze monitor?
➢ Beschikbare data = tm 30/9/2021; staat rechtsonderaan. Beter is om dit linksbovenaan te
zetten
Samenvatting
➢ Wat is de definitie van ondersteuning?
Wellicht voor de gehele monitor een begrippenlijst toevoegen
➢ Aantal huishoudens met ondersteuning gemeente
Dit is onjuist want hier wordt dus eigenlijk bedoeld ‘aantal unieke adressen met ondersteuning
gemeente’
➢ Opvallend is het hoge aantal unieke aanbieders Jeugd (64) en Wmo (58)
• Is hier een overzicht van?
• Wat is hier het beleid voor?
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Wat gaat goed:
➢ Veel data
➢ Data = inwoners = kunnen we er van uit gaan dat de cliënten allemaal goed bekend zijn bij het
Sociaal Team?
Wat kan beter:
➢ Aantal nieuwe cliënten
➢ Aantal cliënten dat geen beroep meer doet op een voorziening
➢ De looptijd per client = hoe lang heeft een client gebruik gemaakt van een voorziening
➢ Specificatie van alle kosten van de gemeente

Afspraak: Er wordt door de secretaris en voorzitter een ongevraagd advies
rondom de monitor opgesteld en verstuurd. ( Jo en Frank )
7. Rondvraag
De sollicitatieprocedure wordt nogmaals besproken en, nadat iedereen zijn
zegje heeft kunnen zeggen, als afgehandeld beschouwd.
Reactie statushouders:
Vragen hierover zijn uitgezet.
Andere vragen die nog niet beantwoord zijn:
Hoe gaat de gemeente om met strengere regels voor jongeren?
Hoe gaat de gemeente om met giften in relatie tot uitkeringen?
We wachten op antwoorden om dan mogelijk te reageren. Maar in relatie tot alle
vragen die er leven moeten wij als adviesraad ons bezinnen op vragen als:
Waar staan wij ….?
Waar staan de inwoners voor?
Hoe weten wij wat er bij de inwoners leeft?
Wat is onze taak in deze? We zijn de ogen en oren van het College en de stem
van de inwoners.
Algemene afspraak: Indien niet anders mogelijk worden vragen aan derden
uitgezet via het secretariaat en alleen na bespreking in onze raad.
Wim Top:
We zijn benieuwd wanneer het plan komt. Dan komt de actualiteit wel. We
worden niet respectvol behandeld. We blijven maar vragen naar updates. Brief
naar Wim Top. We maken ons zorgen over de gevolgen.
Afspraak: Jo maakt opzet voor briefje
Vragen aan Peggy en Jos:
Afspraak: Frank stuurt reminder over vragen t.a.v. spoedprocedure. Hoe zit het
daarmee?
Afspraak: Berry stuurt artikel over Jan den Teuling rond.
8. Sluiting.
Met vriendelijke groet,
Jo Haenen, voorzitter,
Frank Beenen, secretaris.
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