ASD-2020-27A
VOpenbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 15 mei 2020
Presentie
Aanwezig:
Afwezig:

Arnoud de Heus, Mary Huisman-Bakker, Donald de Kloet, Louisa Roosch,
Trienke Stellema, Martin Vuyk en Martin Vredenduin (voorzitter)
Donald de Kloet.

Opening van het besloten gedeelte van de vergadering
De vergadering vindt, met dank aan Martin Vuyk, plaats via Webex.
Donald kan niet deelnemen. De voorzitter heeft voorafgaand aan de vergadering overleg met hem
gehad over de agendapunten, zodat Donald toch zijn inbreng heeft kunnen hebben. De voorzitter zal
Donald ook informeren over het verloop van de vergadering.
Mededelingen
De voorzitter informeert de vergadering over de voortgang van de inkooptrajecten. De regio heeft
gevraagd of het mogelijk is om regionaal tot een eensluidend advies te komen bij de
inkoopdocumenten zonder dat de definitieve stukken nog een keer voor advies rondgaan. De
adviesraad voelt hier wel voor. Het is een heel pak papier en in feite hebben de adviesraden al hun
inbreng geleverd. Die inbreng ligt vast in een reactiematrix aangevuld met de reactie van de regio. De
adviesraad wil hier praktisch mee omgaan. De voorzitter zal een voorstel voor een reactie uitwerken.
De voorzitter meldt verder dat gewerkt wordt aan een overleg tussen (een delegatie van) de
portefeuillehouders en (een delegatie van) de voorzitters van de adviesraden in de regio. Het Corona
crisisplan en de te verwachten bezuinigingsmaatregelen zijn daar onderwerp van gesprek.
Mary meldt dat zij naar aanleiding van berichtgeving in de G&E contact heeft gezocht met het RBL.
De ontwikkeling in de verzuimcijfers wijkt in Wijdemeren in negatieve zin af van die in de andere
regio gemeenten. Het RBL is daar al over in overleg met de gemeente Wijdemeren. Mary houdt ons
op de hoogte over de uitkomsten.
Verslag vorige vergadering
Een paar kleine onvolkomenheden werden gecorrigeerd. Daarna werden het verslag en de openbare
samenvatting daarvan vastgesteld.
Mary meldt dat in het verslag staat, dat zij de voorzitter op 18 maart 2020 zou vervangen in het RVO.
Het RVO van 18 maart 2020 is door de Corona crisis echter niet doorgegaan.
Advies BBZ
Een ontvanger van de BBZ moet elk halfjaar de ondersteuning aanvragen, waardoor automatisch de
levensvatbaarheid van de onderneming opnieuw kan worden getoetst. De adviesraad wil graag een
langere termijn met naar behoefte tussentijdse toetsingen. Dat biedt de ondernemer meer zekerheid
over de continuïteit van de ondersteuning, terwijl flexibel een toets op levensvatbaarheid kan
worden uitgevoerd.
Arnoud geeft aan dat er nogal wat vaagheden in de toelichting staan en ook het taalgebruik is soms
ouderwets en niet consistent. Formuleringen in de beleidsregels zelf zijn soms ook vaag en kunnen
tot willekeur leiden.
De voorzitter werkt een advies uit.
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Attentiepunten Corona-crisis voor de achterban
De voorzitter licht toe: veel zorg is stopgezet of vindt plaats op manier die voor gebruiker niet goed
te behappen is. Ook komen er nieuwe kostenposten op burgers in bijvoorbeeld de bijstand af. Denk
aan de kosten van mondkapjes die soms verplicht worden.
Begin juni hebben we weer overleg met de wethouders. Ter voorbereiding is het goed om
aandachtspunten te verzamelen. Afgesproken wordt dat iedereen uiterlijk 24 mei aandachtspunten
via de email met elkaar deelt. In de week daarna kunnen we zo nodig via Webex het gesprek met de
wethouders voorbereiden.
Openbaar gedeelte van de vergadering (gezien de vergadervorm is die er niet)
Doelgroepenvervoer
Alle gemeenteraden hebben voor het inbesteden gestemd, zodat de BV Vervoer er komt.
Alleen Laren onderzoekt nog of het WMO Vervoer bij LATAX kan blijven. Daarmee zou dan de huidige
situatie blijven bestaan. Laren deed in het verleden ook niet mee aan de uitbesteding aan HOP c.s.
Protocol huisbezoek
De reacties van de leden Adviesraad op de reactie van B&W zijn verschillend. Er lijkt weinig met ons
advies te zijn gedaan. De voorzitter vindt het winst dat het besluit om tot een huisbezoek in de
handhavende sfeer over te gaan schriftelijk in het dossier moet worden gemotiveerd en beoordeeld
door een tweede ambtenaar. Maar ook hier hangt het van de uitvoering af.
Résumé PFHO RGV
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de problemen bij de William Schrikker Stichting (WSS). Arnoud is
daar ingedoken. Hij kende het signaal nog niet, maar vindt het zorgelijk. Het is geen papieren
probleem in de zin dat het werk wel gebeurt, maar niet goed wordt vastgelegd. Het rapport van de
Inspectie staat op internet en er zijn echt problemen in het proces. Verbetermaatregelen moesten
uiterlijk 28 april 2020 zijn geïmplementeerd. Die termijn is voorbij. De adviesraad gaat kritisch volgen
wat de follow up is; desnoods navragen bij Saloua Chaara van de Regio.
W.v.t.t.k.
Geen
Sluiting
Om 15.00 uur wordt de vergadering gesloten.
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