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Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 5 april 2019
Presentie:
Aanwezig:
Afwezig:

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

Het besloten gedeelte van de vergadering
1.

Opening door de voorzitter om 14.00 uur

2.

Mededelingen
a) Mary meldde een interessant Kamerdebat gezien te hebben op TV (kanaal 502) over het
abonnementstarief. Per 1-1-2020 wordt het uitgebreid en de gemeentes moeten weer
keuzes maken en de bijdrage gaat naar € 19,- per maand. Het Ministerie wil toe naar een
forse vereenvoudiging van de zorgkosten en met name af van de stapeling ervan.
b) Martin meldt na afloop van het overleg met de wethouders met Mariëlle gesproken te
hebben over de handhaving bij bijstandsuitkeringen. Martin heeft dit toegelicht aan de
leden van de Adviesraad met focus op de ‘ Checks en Balances’ op uitvoering. Het
systeem mag echter nooit tot ongelukken leiden waarbij handhaving nodig is en blijft.
c) Martin meldde nog niet veel verder te zijn gekomen met het benaderen van de
Ouderenbonden, Versa, etc. betreffende de vacatures in de Adviesraad Wijdemeren.
Focus in deze op Ouderenzorg.

3.

Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering onder aanpassingen
Notulen zijn ongewijzigd vastgesteld

4.

Evaluatie gesprek wethouders
Mary meldde het een aangenaam gesprek te vinden en de anderen beaamden dit. Rosalie is
enthousiast en vertelt ongevraagd. Jan Klink had ook een goede bijdrage.
Inhoudelijk ook goed (Arnoud gebruikte zelfs de term ‘ indrukwekkend’) en bemoedigend
voor volgende gesprekken met de Wethouders.

Het openbaar gedeelte van de vergadering
5.

Doelgroepenvervoer en aanbesteding OV
Er is een bijeenkomst gepland op 17 april van 14.00 – 17.00 uur op dit onderwerp. Martin
gaat hier sowieso naar toe. Aansluitend aan dit overleg vindt een bijeenkomst plaats om de
Adviesraden nader te informeren over de concessieverlening OV. Er zitten nogal wat angsten
bij de gebruikers: dit onderwerp heeft nogal wat impact incl. de zienswijze van de gemeente
daarop. We weten niet of er voor ons nog een adviestraject uit komt (daar wij nauwelijks
veel OV hebben). Martin heeft wel een zienswijze langs zien komen die, op het eerste oog,
beter is dan de voorgaande versie. Het blijft een ingewikkeld onderwerp.
In de praktijk zie je de OV-bussen vol op momenten dat scholieren gebruik maken van dit OV
(ca. 2 x per dag) en de rest van de uren per dag rijden deze OV-bussen leeg. De combi met
het doelgroepenvervoer blijft qua aanpak een lastige.

6.

Lopende adviestrajecten
Martin meldt dat er op dit moment geen adviesaanvraag loopt. ‘Werken aan Werk’ is wel
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aankomend en de ‘Huisvestingsverordening’ is nog aanstaande. Wel hebben we alle reacties
per brief ontvangen.
Over de MAG is verder niets nieuws te melden.
Louisa en Arnoud zullen de informele bijeenkomst (= ‘beeldvormende raadssessie Sociaal
Domein’) bijwonen voor de Raadsleden (thema: verwarde personen). Louisa vraagt of de
drie commissievergaderingen openbaar zijn: dit wordt beaamd.
7.

WVTTK
a) Arnoud vraagt zich af of we nog iets gingen doen met de plaatselijke bladen. Mary stelt
dat we dan wel iets moeten hebben aan onderwerpen. Onze wapenfeiten (uitgebrachte
adviezen) zouden we hier kunnen aangeven.
b) We hebben verder geen punten meer.

8.

Sluiting
Alles besproken hebbend, sluit de voorzitter de bijeenkomst.

