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Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 21 augustus 2020
Presentie
Aanwezig:
Afwezig:

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

Opening van het besloten gedeelte van de vergadering
De vergadering vindt plaats in de tuin van de voorzitter. Webex is een goed hulpmiddel, maar
iedereen vindt het fijn elkaar weer in persoon te ontmoeten.
Mededelingen
De voorzitter meldt dat op 18 september 2020 een overleg plaatsvindt van leden van adviesraden
met de regionale projectgroep Doelgroepenvervoer over de af te sluiten SLA. Begin oktober wordt
het advies van de adviesraden daarover verwacht.
Donald wil graag twee kwesties onder de aandacht brengen.
Vanuit zijn persoonlijke situatie heeft hij een discussie bij de gemeente. Donald houdt ons op de
hoogte van het vervolg.
Donald wordt bijgestaan door een zorgorganisatie, die nu wordt geconfronteerd met nieuwe
voorwaarden bij het afsluiten van een contract met de regio. De administratieve lasten zijn zwaarder
en ook wordt de eis gesteld dat 70% van de zorgverleners in loondienst moet zijn. Bij deze stichting
zijn de zorgverleners ZZP’ers. De voorzitter licht toe dat de regiogemeenten af willen van organisaties
die vooral met schijnzelfstandigen werken. Op zich vindt de voorzitter het een goede zaak dat
gestreefd wordt naar meer vaste dienstverbanden.
Martin Vuyk meldt dat de Rekenkamercommissie een onderzoek naar het sociale domein op de
agenda heeft staan. Besloten wordt om de Rekenkamercommissie niet actief te benaderen. Het zou
een vreemde zaak zijn als de Rekenkamercommissie de adviesraad hier niet over benadert.
Verslag vorige vergadering en openbare samenvatting daarvan
Beide vastgesteld.
Mantelzorgcompliment 2020
De voorzitter heeft geconstateerd dat het bedrag van het mantelzorgcompliment is verlaagd van
EUR 200 in voorgaande jaren naar EUR 50. Het mantelzorgcompliment is een voorzetting van het
mantelzorgcompliment, zoals dat in het verleden door de SVB werd uitgevoerd. Toen was het bedrag
ook EUR 200. De andere regiogemeenten hanteren in 2020 nog ongewijzigd een bedrag van EUR 150.
Mary merkt op dat bij de overheveling van het mantelzorgcompliment naar de gemeenten ook een
zogenoemde integratie-uitkering aan de gemeenten is betaald. De gemeenten krijgen voor het
mantelzorgcompliment jaarlijks geld van het Rijk. In 2016 was dit EUR 116.000. De vraag is alleen of
dit geoormerkt geld is. Deze vraag heeft de voorzitter bij de gemeente uitstaan. Uitgangspunt moet
zijn dat dit geld ook voor het mantelzorgcompliment moet worden ingezet.
De voorzitter merkt op dat bezuiniging ongetwijfeld de reden voor de verlaging is.
Martin Vuyk merkt op dat wellicht niet zozeer de hoogte van het bedrag van belang is, maar vooral
het gevoel bij mantelzorgers dat er iets voor ze wordt gedaan. In het verleden zijn er ook speciale
bijeenkomsten voor mantelzorgers geweest, die zeer werden gewaardeerd.
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Mary heeft een paar jaar geleden een bijeenkomst van de gemeente met mantelzorgers bijgewoond.
Doel van de bijeenkomst was om vast te stellen waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Daar
werd duidelijk dat de aanwezige mantelzorgers het geld van het mantelzorgcompliment goed konden
gebruiken.
Het mantelzorgcompliment komt op de agenda voor het eerstvolgende wethoudersoverleg.
Overigens was de Adviesraad in het verleden actief betrokken bij het vaststellen van het
mantelzorgcompliment. Dit jaar is geen enkel overleg geweest.
Financiële positie sociaal domein
De gemeente had over 2019 een groot tekort, dat overigens voor een groot deel is veroorzaakt door
incidentele tegenvallers buiten het sociale domein. Niettemin stijgen de kosten in het sociaal domein
aanzienlijk en lijkt aan bezuinigingen niet te ontkomen. Ee groot deel van de kosten is voor de
gemeente niet te beheersen omdat deze volgt uit wet- en regelgeving. Verwacht wordt dat vooral
wordt gesneden in de posten waar de gemeente wel beleidsvrijheid heeft zoals bij het
mantelzorgcompliment en bepaalde minimaregelingen. Ook kan men wellicht knijpen in de
toekenning van voorzieningen.
De Adviesraad wil graag geïnformeerd en geconsulteerd worden bij de financiële ontwikkelingen en
maatregelen in het sociale domein, maar vreest dat de adviesraad hier wordt gepasseerd.Ook dit
punt komt op de agenda voor het wethoudersoverleg.
Trienke merkt op dat dit tijdig voor het wethoudersoverleg moet worden gemeld en dat het goed is
als we dan kunnen praten op basis van een gemeentelijke notitie. De voorzitter meldt de
bespreekpunten altijd tijdig voorafgaande aan een overleg. In dit geval is ook sprake van een
begrotingsproces. De vraag is of tijdig een stuk beschikbaar kan zijn.
Functioneren adviesraad en invloed van het nieuwe vergaderen
Mary merkt op dat er wel erg weinig te doen is geweest het afgelopen jaar. Er zijn wel twee grote
regionale projecten geweest (inkoop en doelgroepenvervoer). De voorzitter meldt dat de
betrokkenheid van adviesraden bij regionale projecten juist wel intensiever wordt mede door
toedoen van het PFHO. Lokaal is het wel erg stil en wordt erg weinig met onze bevindingen gedaan.
Door het nieuwe vergaderen moeten de stukken eerder dan voorheen worden aangeleverd. Eerst
kunnen gemeenteraadsleden technische vragen indienen die via een excelsheet worden
beantwoord. In de commissie en de gemeenteraad volgt dan een inhoudelijke discussie. Onze
adviezen belanden vooral in de technische vragen en komen verder nauwelijks meer aan bod.
In Hilversum maakt de adviesraad veel gebruik van beginspraak. Dat betekent dat de adviesraad al in
het beginstadium van een project wordt betrokken. Dat betekent wel een groter tijdsbeslag en willen
we dat en kunnen we dat.
Resumé PFHO GV
Door de vergaderpauze bij de regio zijn geen nieuwe resumé’s beschikbaar.
W.v.t.t.k.
Geen
Sluiting
Om 15.45 uur wordt de vergadering gesloten.
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