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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 drie toehoorders aanwezig.
2. Inspraak/Vragen-halfuur
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakronde c.q. het vragen- halfuur.
3. Medelingen
- Bart en Gijs blikken terug op het zeer positieve en interessante kennismakingsgesprek dat zij
hebben gehad met het bestuur van Ibrahim-moskee. Tijdens dit gesprek hebben zij de AS
geïntroduceerd. Er komt een vervolg-afspraak, dan zal ook een mogelijk lidmaatschap van de
AS of de deskundigenpool onder de aandacht worden gebracht bij het bestuur.
- Marga gaat in op de stand van zaken rond de nieuwe website. Deze begint nu echt vorm te
krijgen en de samenwerking met de webbouwer is goed. Alle leden van de AS hebben een
motivatie-citaat aangeleverd en voorafgaand aan deze vergadering zijn foto’s gemaakt.
Iedereen krijgt een eigen mailadres, het algemene mailadres wordt
info@samenlevingszaken.nl. Verkorte versie van de adviezen maken het werk van de AS
laagdrempelig en transparant. Marga pleit ervoor om bij nieuwe adviezen toch te proberen in
een samenvatting de kern van het advies te raken. Sandra stelt voor om deze werkwijze uit te
proberen bij de drie adviezen over de decentralisaties, Bart ondersteunt dit. Tijdens de
bijeenkomst met de deskundigenpool op 20 november wordt de website gepresenteerd; het
is de bedoeling dat deze twee weken later live gaat. Sjoukje gaat een overleg inplannen met
Marga, de webbouwer en de webmaster van de gemeente, onder meer om afspraken te
maken over het doorlinken naar de gemeentelijke website. De bemensing van de werkgroep
blijft een probleem, Marga stelt voor om een advertentie te zetten voor een webmaster; dit
wordt besproken in de volgende vergadering van de werkgroep Communicatie.
4. Ingekomen stukken
Gijs meldt dat er nog meer ingekomen stukken zijn, namelijk de Minima-effectrapportage, een
mail van de griffie over de behandeling van de wet op de Jeugdzorg in de commissie en een lijst
met te verwachten adviesaanvragen van Sozawe voor 2015. Verder is het Infobulletin herfst 2014
verzonden.
5. Verslag van de vergadering van 17 september
Naar aanleiding van pagina 1 merkt Loura op dat ze geen contact kan krijgen met mw. Yousfi.
Naar aanleiding van pagina 2 vertelt Bart over het gesprek dat het DB heeft gehad met
wethouders Keijzer en Van der Houwen. Dit was een zeer positief gesprek. Wat betreft de
toekomst van de AS zitten DB en wethouders op één lijn: de AS moet een lokaal adviesorgaan
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blijven, de nadruk blijft liggen op brede beleidsadvisering en niet op belangenbehartiging cq.
cliëntenparticipatie. Het DB zal een toekomstmodel ontwikkelen en voorleggen aan de
bestuurders. De wethouders zijn ook tevreden over de manier waarop de AS nu adviezen schrijft,
niet te juridisch en te gedetailleerd, maar wel toekomstgericht en met visie. Vanaf 2015 wordt er
drie maal per jaar met beide wethouders vergaderd. Bart heeft aangeven dat het werk van de AS
nu op te weinig schouders rust en gevraagd of de wethouders binnen hun eigen netwerk willen
kijken naar potentiële leden. Jannie vult aan dat de vacature Meedenker (voor de
deskundigenpool) op het prikbord van het Vrijwilligerssteunpunt staat. Sinds deze nieuwe website
er is, verlopen meer contacten / reacties via de website en komen er minder mensen langs bij het
loket. Jannie betreurt dit.
Het verslag wordt vastgesteld.
6. Terugblik op uitgebrachte adviezen van de Adviesraad
Sandra licht het advies over Jeugdhulp toe. Er staan veel vragen in het advies, ook ter prikkeling.
De overlapping tussen deze wet en de Wmo 2015 en Participatiewet is duidelijk aanwezig (1
gezin, 1 plan, 1 regisseur, de toeleiding en de gemeente als regisseur). Het concept-beleidsplan is
al aangepast op basis van de inspraakreacties en van de adviezen van de AS is behoorlijk veel
meegenomen (oa. over privacy). Monitoren en tijdig evalueren zijn erg belangrijk.
Gijs licht het advies over de Participatiewet en de gevolgde werkwijze toe. Dit document is
onlangs aangeleverd; er is nog geen zicht op in hoeverre de adviezen zijn overgenomen. Er zijn
onder meer opmerkingen gemaakt over het ontbreken van een begroting en een planning (ook
m.b.t. de communicatie) en over de tegenprestatie die wordt gevraagd aan mensen met een
uitkering. De capaciteiten en talenten van deze mensen kunnen beter worden benut. Marga geeft
Gijs complimenten voor de opbouw van het advies; dit kan in het vervolg als voorbeeld dienen.
7. Discussie over de afstemming van de transities wat betreft de toeleiding
Bart vraagt zich af of het niet beter is te wachten met een ongevraagd advies hierover tot de
notitie over Vraagraak/ het sociaal wijkteam klaar is. Marga is het hiermee eens, de afspraak was
te monitoren hoe de praktijk uitpakt, het is nu nog te vroeg voor een ongevraagd advies. Gijs
vindt dat op voorhand duidelijk moet zijn wat het gezamenlijk eindbeeld / doel is, welke stappen
moeten worden gezet om daar te komen en wanneer men tevreden is. Het streven moet zijn een
uniforme toeleidingsstructuur. Voor inwoners moet helder zijn waar ze terecht kunnen. Bart stelt
voor de notitie af te wachten en dan te bepalen of er een ongevraagd advies over de toeleiding
komt.
8. Terugmelding gesprek DB met wethouders
Op 1 oktober is er een overleg geweest met wethouders Keijzer en Van der Houwen (zie
agendapunt 5). In aanvulling op de discussie met de wethouders over het toekomstmodel blikt
Bart terug op een gesprek dat hij heeft gevoerd met een medewerker van ROGplus, over de
relatie tussen de werkzaamheden van de AS en de Raad van Advies van ROGplus. Vastgesteld kan
worden dat niet alleen de wethouders maar ook ROGplus op dezelfde lijn zitten als het DB. De AS
is er voor het algemene beleid, de Raad van Advies voor de operationele zaken en uitvoering.
Goede afstemming en coördinatie tussen beide organen is erg belangrijk. Er moet een basismodel
worden ontwikkeld dat kan dienen als onderlegger voor een discussie met de deskundigenpool
tijdens de themabijeenkomst op 20 november. Marga merkt naar aanleiding van de diverse
bezoeken aan cliëntorganisaties op dat er een spanningsveld bestaat tussen beleidsadvisering en
belangenbehartiging. Sandra antwoordt dat de bezoeken dienen als input en dat het erom gaat
de rode draad uit de signalen te halen.
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9. Stand van zaken werkprogramma 2015
Gijs licht de stand van zaken toe. De bijdrage van de werkgroep Wmo is al binnen, de bijdrage van
de werkgroep Jeugd is ook al bijna klaar. Er moet wel nog een nieuwe werkbegroting worden
opgesteld.
10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
- Sjoukje zal t.b.v. het jaarverslag een overzicht opvragen van de kosten die tot nu toe zijn
gemaakt.
- In het lijstje van vergaderdata voor 2015 staat 14 april; dit moet zijn woensdag 15 april. De
vergadering van 16 september schuift door naar 23 september. Bart is niet aanwezig bij de
vergadering die gepland is op 8 juli. Afgesproken wordt dat het aanvangstijdstip van de
vergaderingen blijft staan op 16.00 uur, maar dat er voor de helft van de vergaderingen wordt
gezocht naar locaties in de stad. Gijs maakt een (nieuw) overzicht.
11. Sluiting
Bart bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. De volgende
openbare vergadering is op 10 december 2014.
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Ontwikkeling transitieprocessen
volgen en signalen hierover oppikken
Verdere inzet nwe media als
Facebook, etc.

Wanneer klaar
ZSM

Voorbereiden werkplan 2015
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