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Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 8 januari 2021
Presentie
Aanwezig:
Afwezig:

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

Opening van het besloten gedeelte van de vergadering
De vergadering vindt via het web plaats.
Opening
Margy Overeynder (beleidsambtenaar van de gemeente) zal bij agendapunt 2 een toelichting geven
op de startnotitie veranderopgave inburgering.
Daarnaast zal een kandidaat lid (RH) de vergadering bijwonen, zodat hij zich kan voorstellen en zich
een beeld kan vormen van wat we doen. RH stelt zich voor.
Startnotitie Veranderopgave Inburgering
Margy geeft aan dat er veel op de gemeente af komt, maar zoals gebruikelijk zonder toereikende
financiële dekking.
Positief is dat alle statushouders in beeld zijn. De inkoop van taalcursussen vergt extra aandacht.
Door diverse aanbieders wordt gefraudeerd. Het taalniveau is opgeschroefd van A2 naar B1. De
leden van de adviesraad vinden dat ambitieus.
Trienke merkt op dat het zinvol kan zijn om meer op regionaal niveau op te pakken. Margy geeft aan
dat een lokale aanpak de mogelijkheden van maatwerk vergroot. Bovendien moet je niet willen dat
statushouders uit Wijdemeren helemaal naar Huizen moeten. De gemeenten in de regio nemen de
taalcursussen doorgaans bij dezelfde aanbieders af.
De gemeente beheert, zeker in het begin van het traject, de budgetten van de statushouders. Een
aantal leden van de adviesraden merkt op dat dit betuttelend kan zijn voor hoog opgeleide
statushouders. Margy merkt op dat ook hier maatwerk wordt geboden.
De commissie MSZ behandelt de notitie eind januari 2021. Margy vraagt of de adviesraad voor die
tijd een advies kan geven over de startnotitie. Dit wordt toegezegd.
Margy verlaat de vergadering.
Mededelingen
Het overleg met de wethouders is door de adviesraad afgezegd. De wethouder heeft toegezegd om
de vragen over de monitor sociaal domein schriftelijk te beantwoorden. Er is nog niets ontvangen.
Er wordt in 2021 weer een kwartaaloverleg met de wethouders gepland. De voorzitter heeft
gevraagd om de eerste sessie in februari te plannen. Dit zal waarschijnlijk via Teams zijn. Niet ideaal,
maar het is niet anders.
De WMO Taxi rijdt sinds 1 januari 2021 in eigen beheer. Er is wat ophef geweest over het omzetten
van de incassomachtigingen. Het verzoek daartoe is gestuurd naar de gebruikers, maar deze is niet
altijd handelingsbekwaam. Belangrijk is dat een gebruikerspanel is toegezegd.
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Verslag van de vorige vergadering en de openbare samenvatting daarvan
Het verslag wordt goedgekeurd. Bij de samenvatting moet nog even worden gekeken naar de
consistentie van de vermelding van de namen van de leden.
Stand van zaken inkoop
Van de regio is een overzicht over de problemen bij de inkoop ontvangen. Voor een honderdtal
personen (regio breed) was medio december 2020 nog geen oplossing. De voorzitter zal navragen
wat de stand van zaken is.
Casus terugbetaling bijstandsuitkering
Deze casus heeft nationaal veel beroering opgeleverd.
De voorzitter werkt op dat de gemeente conform de wetgeving heeft gehandeld. De vraag is of de
gemeente in het opsporingstraject proportioneel heeft gehandeld. Er is een wetwijziging in de maak
die de gemeente meer handelingsruimte geeft.
Het is evident dat handhaving nodig is. Als iemand naast zijn uitkering behoorlijk bijverdient, is
duidelijk dat onjuist wordt gehandeld. Maar een uitkeringsgerechtigde kan met alle goede
bedoelingen iemand helpen en dan later met een korting worden geconfronteerd omdat hij of zij
geld had moeten vragen voor de geboden hulp. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Daarnaast is het
vreemd dat betaling van boodschappen door ouders wel tot een korting lijkt en verstrekkingen door
de voedselbank niet.
CEO WMO 2019 Wijdemeren
Dit stuk is eind 2020 ontvangen en daardoor al weer behoorlijk gedateerd.
De voorzitter merkt op dat dit onderzoek een wettelijk verplichtingen. De leden van de adviesraad
vragen zich op de vraagstelling niet te algemeen is en in hoeverre wordt doorgevraagd. De
uitkomsten zijn wel erg positief.
Wat wederom opvalt, is dat Wijdemeren wederom slecht scoort op het punt van de bekendheid van
de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning.
Arnoud vraagt zich af of een analyse van de ingediende klachten niet een beter uitgangspunt is om
een beeld over de kwaliteit. De voorzitter merkt op dat bij de gemeente maar een heel beperkt
aantal klachten wordt ingediend.
CEO Jeugd 2019
Dit stuk betreft de hele regio. Het is niet samengesteld op basis van een vragenlijst, maar vooral op
basis van de uitkomsten van samenkracht bijeenkomsten.
Teleurstellend is dat niet concreet wordt aangegeven wat men met de bevindingen doet. Veel wordt
“meegenomen”.
W.v.t.t.k
Geen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.45 uur.
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