ASD-2019-24B

Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 12 juli 2019
Presentie:
Aanwezig:
Afwezig:

Mary Huisman-Bakker, Louisa Roosch, Cees Buijs, Martin Vredenduin.
Arnoud de Heus (met kennisgeving)

Het besloten gedeelte van de vergadering
1.

Opening door de voorzitter om 14.00 uur

2.

Mededelingen
a) Schoon thuis: wordt vanaf 1 oktober a.s. worden geen nieuwe cliënten meer
aangenomen en op 1 april 2020 stopt de uitbetaling van de tegemoetkoming. Het
beschikbare geld wordt teruggestort naar de gemeentes die daarvan
werkgelegenheidsprojecten kunnen financieren (zo geoormerkt).
b) Louisa meldt dat ze met Arnoud geweest is bij een bijeenkomst GroenLinks en PvdA van
Hilversum/Wijdemeren. Teneur was dat het goed is samen te werken. Johan
Vroegindeweij had een goed verhaal en de overige sprekers hadden feitelijk een
promotiepraatje over hun eigen instelling. Het was weinig reflectief.
c) Louisa was ook bij een bijeenkomst in haar vakgebied waar ze niet veel wijzer is
geworden: promotieplaatje over de jeugdpsychiatrie anno nu. Het probleem is een
tekort aan mensen in de Jeugdpsychiatrie. Veel professionals zijn overgestapt naar de
volwassenen psychiatrie (meer middelen Administratieve en contractuele druk vergroot
tevens de werkdruk extra.
d) Mary meldde dat ze bezoek heeft gehad met een vrijwilligster van Versa Welzijn met een
gestructureerde vragenlijst. Alle 80-jarigen in de gemeente worden bezocht. Een
aangenaam gesprek. Alle oudere mensen die de vrijwilligster gesproken had, gaven
gezamenlijk 2 rode draden aan: 1. dat er te weinig woningen zijn voor ouderen en 2. het
slechte OV voor de ouderen.

3.

Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering onder aanpassingen
Onder 6 op pag. 2 is de zin niet af… aan het besloten kader … Nog twee taal technische
puntjes die Martin zal corrigeren. De notulen worden als zodanig goedgekeurd.

4.

Evalueren gesprek met de wethouders
Het was een informatieve bijeenkomst die positief stemde.

Het openbaar gedeelte van de vergadering
5.

Resumé regio
In het verslag staat vrij veel informatie in het verslag en Saloua Chaara van de regio zal a.s.
woensdag ook present zijn bij het voorzittersoverleg. De hoofdpunten staan er goed in.
De kostenontwikkeling voor het Sociale Domein verschilt per gemeente. Bij tekorten moet er
vooral niet rücksichtslos gesneden gaan worden. Hiervoor moet worden gewaakt.
Overhevelen van budgetten tussen gemeentes gebeurt nog te weinig. Vraag is of dat kan.
Het verslag geeft een goed beeld van hetgeen er allemaal gebeurt en er wordt ook goed
samengewerkt in de regio.
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6.

Doelgroepenvervoer: inbesteden of uitbesteden
Het gaat er ons om dat voor iedereen het doelgroepenvervoer van goede kwaliteit is en blijft.
Er zal een geweldige organisatie opgetuigd moeten worden voor goed beheer. Essentieel is
dat het wel een taxiorganisatie wordt (met taxi-CAO). Het moet ook niet duurder worden.
Martin heeft daar wel aangegeven dat hij geen beslissing genomen zou hebben op het
voorliggende document, maar eerst nog een nadere uitwerking zou hebben laten uitvoeren.
Er wordt gesproken van een implementatieplan. Gemeenteraden nemen volgend jaar
februari een go-no go besluit. Er zijn geen gemeentes bekend die het zelf doen (inbesteed).
Heel helder moet gemaakt worden dat de nieuwe organisatie uitsluitend
doelgroepenvervoer gaat uitvoeren.
We weten nog niet wanneer dit onderwerp in onze gemeenteraad behandeld wordt. De
aanwezige Adviesraadleden kregen het gevoel dat het rapport, al dan niet bewust, naar de
gewenste uitkomst was toegeschreven. De beschreven voordelen worden wel herkend, maar
de risico’s en nadelen zijn wat mager beschreven. Hier en daar had ook wat meer
kwantificering kunnen plaatsvinden.

7.

Jaarverslag toezicht WMO
Het antwoord op de vragen. Dit document spreekt voor zich.

8.

WVTTK
a) Mary vraagt of er nog adviezen in de pijplijn zitten? Het is erg stil en dat is wellicht
inherent aan de zomerperiode.
b) Het onderwerp ‘werken aan werk’ is niet bij ons langs geweest maar nu wel vastgesteld
in de Raad. Er is overigens geen enkele Adviesraad betrokken geweest. Dit wellicht
meenemen in het volgende wethouderoverleg met de vraag: “Het is ons opgevallen dat
we niet zijn betrokken zijn bij deze besluitvorming met een advies”. Martin heeft het
even laten lopen om te zien wat er zou gebeuren: waar voor gevreesd werd is dus nu
gebeurd.

9.

Sluiting
Alles besproken hebbend, sluit de voorzitter de bijeenkomst.

