ASD-2020-14A
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 28 februari 2020
Presentie
Aanwezig:
Afwezig:

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

Opening van het besloten gedeelte van de vergadering
De presentielijst wordt getekend ten behoeve van de aanwezigheidsvergoeding.
Mededelingen
Donald en Trienke zijn benoemd door het College. Donald meld dat hij daar ook een schriftelijke
bevestiging van heeft gekregen. Martin Vuyk inmiddels ook.
Trienke kan helaas niet aanwezig zijn in verband met een reeds geplande vakantie.
Mary meldt dat zij eerder die week bij de vergadering van de commissie MSZ is geweest. Het
grootste deel van de agenda was snel afgewerkt, maar het agendapunt over de
kostenoverschrijdingen in het sociaal domein heeft veel tijd gekost.
Mary kwam eigenlijk voor het agendapunt over de VVE, maar dit agendapunt werd zonder enige
noemenswaardige discussie afgewikkeld. De aanwezige raadsleden stelden de aanwezigheid van
Mary als afgevaardigde van de adviesraad zeer op prijs.
De voorzitter is ook voorzitter van het Regionaal Voorzittersoverleg (RVO). Hij is echter bij de
volgende vergadering op 18 maart verhinderd. Mary zal hem vervangen. Hans Blaauwbroek
(Adviesraad Weesp) zal de vergadering voorzitten. De agenda met stukken zal tijdig naar Mary
worden toegestuurd. Saloua Chaara van de Regio zal het RVO bijpraten over de ontwikkelingen rond
de inkoopttrajecten.
Verslag vorige vergadering
Een paar kleine onvolkomenheden werden gecorrigeerd. Daarna werden het verslag en de openbare
samenvatting daarvan vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag vroeg Louisa of de voorzitter, zoals toegezegd, nog heeft onderzocht
waarom binnen het PFHO geen overstemming was over het voorgestelde plan Suïcidepreventie. De
voorzitter geeft aan hier geen nadere informatie over te hebben.
Tegenvallers op de begroting: wat betekent dat voor het sociaal domein
Volgens de meest recente informatie is sprake van aanzienlijke kostenoverschrijdingen op jeugdzorg
en WMO. De discussie in de politiek richt zich niet alleen op de overschrijdingen zelf, maar ook op
het late moment waarop deze aan de oppervlakte kwamen. Is de schattingssystematiek wel goed? Zit
men er qua controlling wel goed bovenop.
Het abonnementstarief speelt een rol bij de overschrijdingen. Maar ook de stijgende kosten van
begeleiding jeugd zijn van belang. Zijn er meer gevallen of behandelt en declareert men langer door?
Voorbereiden gesprek met de wethouders
Op 4 maart 2020 om 9.30 is het volgende periodieke overleg met de wethouders.
De hele adviesraad zal daarbij aanwezig zijn behoudens Martin Vuyk. Bij zijn benoeming heeft hij al
aangegeven dat hij zich hiervoor, gezien zijn werkkring, niet kan vrijmaken.

ASD-2020-14A
Opening van het openbare gedeelte
Toelichting regionale projecten inkoop en doelgroepenvervoer
Over het eerste onderwerp is door de individuele adviesraden advies uitgebracht. Daar zat nogal wat
tijdsdruk op. HBEL en Wijdemeren hebben de tijdlimiet gehaald. Weesp en Gooise Meren hebben
nog wat respijt gehad.
Ten aanzien van doelgroepenvervoer hebben alle adviesraden in de regio een gezamenlijk, positief
advies uitgebracht. Het is een ambitieus project, dat nog door de gemeenteraden moet. De Regio
kiest niet voor de makkelijkste weg, maar de voorbereiding is gedegen geweest. De voorzitter en
Martin Vuyk zijn bij het overleg ter zake bij de regio aanwezig geweest. Martin merkt op dat de
afvaardiging van de adviesraden kritisch was en dat de beantwoording van de vragen door de
projectleiding uitvoerig en gedegen was.
Evaluatie Wijdehuizen
Jammer dat de Wijdehuizen niet succesvol zijn gebleken. Het heeft ook veel geld gekost. Het is
kennelijk moeilijk om de doelgroep te bereiken en binnen te krijgen. Er is wel behoefte aan.
In Nederhorst zijn nogal wat initiatieven vanuit de kerkgenootschappen. Deze worden goed bezocht.
Wellicht is het beter om bij lokale initiatieven aan te sluiten.
Evaluatie VE en peuteropvang
Zoals Mary al aangaf was er in de commissie MSZ weinig inhoudelijke discussie.
Belangrijke doelstelling van de VVE is het voorkomen van taal- en rekenachterstanden. Mary geeft
aan dat vooral taalachterstanden die in de eerste paar levensjaren worden opgelopen lang
doorwerken en zelfs bij de overgang naar het voortgezet onderwijs voor barrières zorgen. Het is dan
ook van belang dat de begeleiders zijn opgeleid om achterstanden te herkennen gericht bij te sturen.
Een gedachte is om meer in te zetten op het voorlezen thuis. Mary geeft aan dat daarbij voorbij
wordt gegaan het feit dat ouders met veelal een migratie achtergrond zelf ook een taalachterstand
hebben.
Protocol huisbezoek
Het concept advies is goed, maar Donald merkt op dat meer aandacht moet worden besteed aan het
belang van een continuïteit in het huisbezoek door de gemeente. Dan krijgt de gemeente goed zicht
op de problematiek van de klant en kan men vroegtijdig en preventief zorg bieden. Martin Vuyk
merkt op dat wellicht niet iedereen daarvan is gediend.
De adviesraad vindt wel dat dit soort huisbezoeken met nadruk op dienstverlening niet door
ambtenaren met een handhavingsrol mag worden uitgevoerd.
Arnoud merkt op dat dienstverlening en handhaving niet helemaal kunnen worden gescheiden. Als
tijdens een dienstverlenend huisbezoek aperte afwijkingen van wet- en regelgeving worden
vastgesteld, dan moet de ambtenaar daar toch iets mee al was dit niet het doel van zijn bezoek.
De voorzitter zal het advies daaraan aanpassen.
Résumé PFHO RGV
Geen
W.v.t.t.k.
Geen
Sluiting
Om 16.15 uur wordt de vergadering gesloten.
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