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Presentie
Aanwezig:
Afwezig:

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

Opening van het besloten gedeelte van de vergadering
De vergadering vindt, met dank aan Martin Vuyk, plaats via Webex.
Mary is afwezig in verband met privé omstandigheden.
Mededelingen
De voorzitter meldt de voortgang van het project Doelgroepenvervoer. De adviesraden in de regio
worden betrokken bij het opstellen van de SLA tussen de Regio en de BV Vervoer. Eind augustus is
overleg over het eerste concept hiervan. Eind september volgt het exemplaar voor de advisering. Uit
de adviesraden wordt een werkgroep geformeerd. De voorzitter neemt daaraan namens Wijdemeren
deel.
Enige tijd geleden is de evaluatie van het lopende beleidsplan Bescherming en Opvang ontvangen. De
adviesraden in de regio worden ook betrokken bij het opstellen van het beleidsplan 2021-2024. Ook
daarvoor wordt een werkgroep opgezet. Arnoud en Donald geven aan dat zij graag in deze
werkgroep zitting willen nemen.
Naar aanleiding van het advies over het Protocol Huisbezoek merkt Donald op dat de gemeente
weinig heeft gedaan met ons advies. Het huisbezoek is een uitstekend instrument bij de vroeg
signalering. Wellicht goed om dat nog een keer onder de aandacht van de gemeente te brengen. De
evaluatie van Bescherming en Opvang sluit naadloos op deze constatering aan.
Tijdens het RVO van 15 juli 2020 worden de voorzitters bijgepraat over de ontwikkelingen op het
gebied van Werk en Inkomen.
Verslag vorige vergadering
Beide vastgesteld.
Evaluatie gesprek wethouders
Er is weinig concreets uitgekomen.
Er ontstaat een discussie over de waarde van de adviesraad. De voorzitter geeft aan dat de ASD
vooral van waarde is voor de leden van de gemeenteraad. Het College en de beleidsambtenaren
zitten er minder op te wachten. De voorzitter meldt dat de leden van de gemeenteraad belang
hechten aan de adviezen. Martin Vuyk bevestigt dit vanuit zijn ervaring als voormalig lid van de
gemeenteraad. De adviezen worden nauwgezet gelezen. Veel leden van de gemeenteraad hebben
weinig kennis van het sociale domein en maken graag gebruik van de adviezen van de ASD.
Donald merkt op dat de adviezen wat puntiger kunnen waardoor de gemeenteraad gerichter kan
acteren.
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Evaluatie bescherming en opvang
Via de Regio (en niet van de gemeente) is de evaluatie van het beleidsplan B&O 2017-2020
ontvangen. Dit is de opmaat voor het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2024.
Arnoud heeft het stuk bestudeerd en een aantal kanttekeningen geplaatst. De voorzitter stelt voor
om deze opmerkingen in te brengen in de te vormen regionale werkgroep. Arnoud heeft zich met
name verbaasd over het ontbreken van de faciliteiten voor de combinatie verslaving/psychiatrie.
De voorzitter meldt Donald en Arnoud aan voor de te vormen regionale werkgroep.
Openbaar gedeelte van de vergadering (gezien de vergadervorm is die er niet)
Jaarrekening 2019 van de gemeente en perspectief nota
De gemeente kwam over 2019 ongeveer EUR 2 miljoen tekort. Ongeveer EUR 1,4 miljoen had
betrekking op incidentele verliezen buiten het sociale domein. Naar verwachting zullen de kosten van
het sociale domein sterk toenemen. Dat is een uitdaging voor de komende begrotingen.
Bezuinigingen in het sociale domein liggen in de lijn der verwachting. De wethouder sociaal domein
heeft van de wethouder Financiën de toezegging dat de bezuinigingen niet alleen op het sociale
domein hoeven te drukken, maar ook uit ombuigingen in het fysieke domein moeten komen.
In de perspectiefnota is nog maar weinig ingevuld. De gemeenteraad heeft gevraagd om drie
scenario’s: geen verhoging OZB, geen bezuinigingen in het sociale domein en nog een door de
wethouder zelf te bedenken scenario.
De ASD moet goed vinger aan de pols houden over de te nemen maatregelen. De ASD gaat uiteraard
niet over de inzet van de middelen, maar kan wel signaleren als onhandige bezuinigingen worden
doorgevoerd.
Door de Regio wordt op verzoek van de gemeenten gewerkt aan een bestuursopdracht
Kostenbeheersing Sociaal Domein. Die wil de ASD ook zien.
Résumé PFHO RGV
Er moet nog follow up worden gegeven aan de uitkomsten van het verbetertraject van de William
Schrikker Stichting.
Ook de sturing van de kostenbeheersing vanuit de regio vraagt de aandacht.
W.v.t.t.k.
Geen
Sluiting
Om 15.00 uur wordt de vergadering gesloten.
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