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1. Welkom & opening
Bart opent de vergadering en heet iedereen welkom. De vergaderingen van de Adviesraad
Samenlevingszaken (AS) zijn openbaar. Er zijn acht toehoorders aanwezig. In verband met andere
agendaverplichtingen van de wethouders start Bart de vergadering met agendapunt 3
(Kennismaking met wethouders Keijzer en Van der Houwen).
Arnold Keijzer en David van der Houwen zijn sinds het nieuwe college is aangetreden de
wethouders die diverse onderwerpen op het gebied van Samenlevingszaken in hun portefeuille
hebben, respectievelijk Zorg en Jeugd (Arnold Keijzer) en Werk en Inkomen, Stroomopwaarts
(David van der Houwen).
De wethouders en de leden van de AS stellen zich kort voor. Arnold geeft een korte vooruitblik
van de onderwerpen in zijn portefeuille die de komende maanden actueel zijn. De AS heeft de
concept-beleidsnotitie Wmo-2015/2016 en de concept Verordening Maatschappelijke
ondersteuning ontvangen en brengt de komende weken een advies uit. Naar verwachting krijgt
de AS de concept-beleidsstukken m.b.t. de Jeugdwet begin september voorgelegd. David spreekt
zijn waardering uit voor de inzet van de Adviesraad; hij heeft verschillende adviezen die de AS tot
nu toe heeft uitgebracht gelezen en vindt ze grondig en goed doordacht. Hij verheugt zich op een
goede en positieve samenwerking. De AS heeft de kadernota over Stroomopwaarts inmiddels
ontvangen, met het verzoek om uiterlijk 28 juli te reageren.
2. Inspraak/Vragen-halfuur
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakronde c.q. het vragen- halfuur.
3. Kennismaking met wethouders Keijzer en Van der Houwen
Zie punt 1.
4. Presentatie over het Sociaal Wijkteam door Frank Rouers
In juli 2014 is het sociaal wijkteam van start gegaan. Frank Rouers licht de achtergronden hiervan
toe. De maatschappij verandert en dit heeft gevolgen voor mensen met een hulpvraag op het
gebied van zorg en welzijn. Nu staat aanbod van de organisaties nog centraal, in de nieuwe
situatie is de vraag van de inwoner het vertrekpunt. Eigen verantwoordelijkheid en actief
burgerschap worden zeer belangrijk; van de burger wordt verwacht dat hij / zij zelf een oplossing
kan organiseren in diens eigen sociale omgeving of buurt. Het wijkteam krijgt ook een grote rol bij
het signaleren en voorkomen van problemen. De loketten van Vraagraak worden het voorportaal
van het wijkteam. Loketmedewerkers doen de vraagverheldering, bij meervoudige of
complexe(re) problematiek wordt het wijkteam ingeschakeld. Het wijkteam bestaat uit een
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kernteam van professionals uit 7 organisaties, waar nodig aangevuld door het wijknetwerk en
met een schil van mensen met een specifieke deskundigheid, waaronder een
wijkverpleegkundige. Het team werkt nu nog low profile, na de zomervakantie wordt met diverse
communicatiemiddelen gewerkt aan de profilering van Vraagraak en het wijkteam. Aan de hand
van vragen van leden van de AS licht Frank nog het volgende toe:
 Het gaat om een brede vraagverheldering, ook om vragen op het gebied van werk en
inkomen (inkomensproblematiek). Mensen van Stroomopwaarts zitten in de schil en
hebben mandaat om waar nodig direct actie te ondernemen;
 Het wijkteam bestaat uit professionals die domeinoverstijgend aan de slag gaan, alleen
waar nodig wordt een klant doorverwezen naar specifieke organisaties;
 Het klantvolgsysteem Regas wordt beheerd door het wijkteam; er moeten nog afspraken
worden gemaakt over de verbindingen met andere systemen. Binnen een jaar moet
worden besloten of er één overkoepelend klantvolgsysteem zal komen;
 Insteek was: snel aan de slag met het team, “learning on the job”. Na de zomer wordt
bekeken of Vraagraak dan ook de algemene toegangspoort wordt (zodat ook bijvoorbeeld
het Wmo-loket in Vraagraak wordt gesitueerd);
 De gemeente is verantwoordelijk voor het budget, maar nu kan wel op een laag niveau
worden bepaald welke middelen worden ingezet om een klant te helpen;
 In het gebiedsoverleg is ook sprak van een signaalfunctie. De positie van het wijkteam
t.o.v. het gebiedsoverleg moet nog worden uitgekristalliseerd;
 De continuïteit van de deelnemers in het wijkteam is erg belangrijk. De deelnemende
organisaties garanderen de FTE; door een goede samenwerking in en betrokkenheid bij
het sociaal wijkteam kan de continuïteit worden bevorderd.







5. Mededelingen
Bart meldt dat Trudi, Ger en Paul wegens ziekte afwezig zijn en dat Marga zich heeft afgemeld.
Gijs meldt naar aanleiding van de kadernota over Stroomopwaarts en de zeer korte
reactietermijn, dat de werkgroep Sociaal Beleid dezelfde procedure zal volgen bij het
formuleren van een reactie als de werkgroep Wmo heeft gedaan bij de beleidsnotitie Wmo
2015-2016. Gijs zal de stukken uitzetten bij de werkgroep en de inbreng van de leden
bundelen tot een gezamenlijke reactie cq. advies.
Op 17 juli is er behalve de regionale bijeenkomst over de concept-stukken Wmo 2015 ook een
bijeenkomst van Seniorenwelzijn over de veranderingen in de langdurige zorg en een
bijeenkomst vanuit het ministerie van VWS over de op te zetten informatiecampagne (Bart en
Marga gaan hierheen).
Op 23 september is er een conferentie van Stimulanz over de toekomst van de
cliëntenparticipatie. Dit is een vrij prijzige bijeenkomst. Bart wil daar graag naartoe. Andere
geinteresseerden kunnen zich melden bij Gijs; het DB bekijkt wie erheen kan.

6. Ingekomen en uitgaande stukken
Gijs merkt op dat punt 4 niet ging over de Participatiewet maar over Stroomopwaarts. Verder
geen opmerkingen of aanvullingen.
7. Verslag van de vergadering van 25 mei 2014
Het verslag wordt vastgesteld zonder opmerkingen.
8. Voortgang van het werkplan 2014
Alle trekkers lichten hun bijdrage toe.
Sandra benadrukt dat het belangrijk is om de contacten met de maatschappelijke instellingen
goed te houden. Ze streeft ernaar de instellingen die leden van de werkgroep hebben bezocht zo
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snel mogelijk te laten weten wat er met de input van de organisaties is gedaan. Gijs zegt dat het
belangrijk is dat de werkgroep Sociaal beleid nieuwe leden krijgt. Verder is er van de geplande
adviesaanvragen de eerste helft van dit jaar nog geen enkele bij de AS binnengekomen (m.u.v. de
kadernota Stroomopwaarts). Het is de bedoeling een werkbezoek af te leggen aan de
Gemeentewerf, over de tewerkstelling van mensen met een handicap. Marga is afwezig, maar
Sjoukje ligt toe dat het nieuwe communicatieplan, voorzien van een planning, in concept gereed
is en zal worden besproken binnen de werkgroep Communicatie en met het DB. De algehele
conclusie rond de voortgang van het werkplan is dat er hard gewerkt is en dat we aardig op
schema liggen. Wel moet op tijd worden nagedacht over het werkplan voor 2015 (zie lijst met
actiepunten). Ook moet een bijeenkomst met de Deskundigenpool worden gepland (streefdatum
november). Sjoukje geeft het overzicht van de kosten die tot nu zijn gemaakt aan Gijs.
9. Rondvraag
Er wordt geen gebruik van gemaakt van de mogelijkheid een vraag te stellen.
10. W.v.t.t.k. & Sluiting
Bart spreekt Jan Spoor toe. Deze heeft zijn ontslag als lid van de AS ingediend maar blijft wel lid
van de Deskundigenpool en de werkgroep Sociaal beleid. Bart bedankt iedereen voor zijn/haar
aanwezigheid en sluit de vergadering. De volgende openbare vergadering is op 17 september
2014.

Actiepunten
Nr
1

Startdatum
22-05-2013

Wie
Allen

Wat
Ontwikkeling transitieprocessen
volgen en signalen hierover oppikken

Wanneer klaar
ZSM

3

27-04-2011

Sjoukje

In de wacht

4
5

30-10-2013
30-10-2013

Allen
Allen

Verdere inzet nwe media als
Facebook, etc.
Evaluatie abonnement Stimulanz
Nadenken over werkplan 2015

September 2014
September /
oktober 2014
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