ASD-2020-47A
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 13 november 2020
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.
Mededelingen
De voorzitter brengt verslag uit van het voorzittersoverleg van 11 november jl. Salou Chaara kon niet
aanwezig zijn, maar heeft voor een aantal interessante sprekers gezorgd.
Allereerst Resa Oomen als nieuwe coördinator van Samenkracht. Zij neemt het stokje over van Loes
ter Horst. Het RVO wordt geïnformeerd over de geplande sessies, zodat de adviesraden toehoorders
en/of informanten kunnen aandragen.
Namens Contractbeheer Regio namen deel Marco van der Spek (inkoopstrateeg) en Sonja Hartkamp
(medewerkster contractbeheer). Beiden informeerde de voorzitters over de knelpunten bij de
zorginkoop.
De adviesraad heeft zorgen over het abonnementstarief en de gevolgen daarvoor voor de kosten van
huishoudelijke hulp. Ook inwoners die makkelijk zelf een huishoudelijke hulp kunnen bekostigen,
kunnen een beroep op de regeling doen. Het is jammer dat de inkomensafhankelijke bijdrage is
komen te vervallen. Een aantal gemeenten heeft aangegeven de randen van de regelgeving op te
zoeken door bijvoorbeeld HH te weigeren als de aanvrager bijvoorbeeld al een huishoudelijke hulp
had, maar daar afscheid heeft genomen om daarna een aanvraag HH voor de WMO te doen.
Het gaat echter om regelgeving van de centrale overheid, waardoor de bewegingsruimte van de
gemeenten gering is.
Verslag vorige vergadering en openbare samenvatting daarvan
Beide vastgesteld.
Begroting Wijdemeren 2021
De gemeenteraad heeft op 12 november 2020 de begroting 2021 vastgesteld. De adviesraad kent de
precieze inhoud nog niet.
De voorzitter merkt op dat Groen Links/PvdA nog heeft gepoogd om de korting op het
mantelzorgcompliment terug te draaien. Verder is sprake van een bezuiniging op het sociaal domein
van EUR 75.000. Onduidelijk is wat dat inhoudt en hoe dat vorm wordt gegeven. Op grond van
eerdere ervaringen is niet de verwachting dat de adviesraad hier spontaan over wordt geïnformeerd.
Dit zal op 2 december aan de wethouders worden voorgelegd.
Martin Vuyk merkt op dat inmiddels wel duidelijk is dat de OZB met 13,5% wordt verhoogd.
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Monitor sociaal domein
Tijdens het vorige overleg met de wethouders heeft mevrouw Van Rijn toegezegd de monitor na
verschijning ook toe te zenden aan de adviesraad. De adviesraad heeft de monitor echter zelf uit de
commissiestukken moeten halen.
De monitor roept bij diverse leden van de adviesraad vragen op. Besloten wordt dat iedereen vragen
toestuurt naar de voorzitter, zodat deze gebundeld aan de wethouder kunnen worden voorgelegd.
Voorbereiden overleg wethouders op 2 december 2020
Mary Huisman vraagt om, als het enigszins kan, fysiek te vergaderen. De voorzitter zal dit
overbrengen aan de wethouders.
De volgende vier agendapunten worden aangedragen:






Hoe worden de bezuinigingen op het sociaal domein concreet vorm gegeven en verandert er
concreet door de strengere toets bij de toegang. Hoe staat het met de bestuursopdracht
voor de bezuinigingen.
Wat betekenen de problemen bij de inkoop en het stoppen van Amaris met dagbesteding
concreet voor de continuïteit van de zorg;
Bespreken van de vragen over de monitor;
De verordening Adviesraad houdt ook een verplichting in om de adviesraad te informeren.
Dit wordt onvoldoende ingevuld. Hoe hier mee om te gaan.

Lopende projecten
De voorzitter meldt dat op 9 november 2020 een goed overleg heeft plaatsgevonden van de
projectleiding met de vertegenwoordigers van de adviesraden. Het overleg betrof het bijna finale
concept van SLA. Er is goed geluisterd naar de adviesraden. Als onderdeel van de kwaliteitsmeting
wordt een klantenpanel ingesteld. Verder zullen de actuele kpi’s op de website van de BV Vervoer
worden vermeld. Op 20-11-2020 wordt het finale concept verwacht. De adviesraden zullen medio
december een bij voorkeur eensluidend advies uitbrengen.
Bescherming en opvang. Eind november/begin december ontvangen wij de houtskool schets voor
het beleidsplan. De bedoeling is dat de adviesraden dan binnen twee weken een, wederom bij
voorkeur eensluidend, advies uitbrengen.
Arnoud de Heus merkt op dat beloofd is dat we ook bij de inkoop zullen worden meegenomen.
Resumé PFHO GV
Er wordt melding gemaakt van diverse raadinformatiebrieven. Die zijn ook voor ons van belang.
W.v.t.t.k.
Geen
Sluiting
Om 15.20 uur wordt de vergadering gesloten.
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