Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Gilze en
Rijen
: Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 1 (van 2015)

Verslag
Datum
Aanwezig

: 21 januari 2015
: Ed Balkenende (secretaris), Michel van Boxtel (plaatsvervangend voorzitter), Jettie
Kruisdijk (notulist), Jan Michielsen, Maria Vernooij-van der Wal, Rianne Weterings
Afwezig m.k. : Corrie de Jong (voorzitter)

1. Opening en mededelingen;

Helaas heeft Janny aangegeven om privé redenen te moeten stoppen. Wij vinden het als
Adviesraad jammer haar kundige input te moeten missen.
Maria is in de maand maart in Namibië. Maria heeft een nieuw mailadres:
maria.vanderwal@gmail.com
2. Ingekomen en uitgaande post;
- Brief Siza (Steunpunt Informele Zorg Almelo), d.d. 06-11-2014 (ontvangen eind december

-

2014);
Ed gaat bij Vanessa hoe B&W hierop gereageerd heeft.
De vragen die SIZA stelt zijn wel goed, deze zouden we kunnen gebruiken als wij
zelf gaan evalueren hoe bijvoorbeeld de dagbesteding vorm wordt gegeven.
Ed zal aan SIZA laten weten dat de brief in behandeling is genomen.
Brief Zorgbelang Brabant, uitnodiging nieuwjaarbijeenkomst d.d. 22-01-2015;
Diverse mails via mailbox adviesraadsociaaldomeingr@hotmail.nl.
Dat waren de twee nieuwsbrieven van Iederin die al zijn doorgemaild aan de gehele
Adviesraad

3. Concept notulen 10 december 2014;

Tekstuele opmerkingen verwerkt en vastgesteld
4. Conceptadvies Burgerparticipatie:

Een tekstuele aanpassing doorgevoerd zodat een zin duidelijker wordt. Verder is dit
conceptadvies akkoord.
5. Inventarisatie knelpunten huishoudelijke hulp;

Vanuit onze prestatievelden volgen we via onder andere de belangenverenigingen de
keukentafelgesprekken en de verlening van huishoudelijke hulp. Ook gaan we via de klachten
en bezwaarprocedure informatie die we van de gemeente gaan ontvangen en nauwlettend
volgen.
In de discussie hierover wordt ook besproken dat het keukentafelgesprek een zeer belangrijke
rol in de dienstverlening van het Sociaal Team heeft. De Adviesraad zou daarom graag een
keer kennis maken met het Sociaal Team.
6. Inventarisatie knelpunten jongeren;

De gemeente heeft de door de jongeren aangebrachte punten tijdens het jongerenontbijt
ontvangen. Bij de evaluaties van de Adviesraad over jeugdzorg gaan we deze punten bekijken.
7. Evaluatie, vastleggen datum, procedure e.d.;

11 februari om half acht in het gemeentehuis
8. Rijkssubsidie hulp bij huishoudelijke toelage;
Het antwoord op de aanvraag is nog niet binnengekomen bij de gemeente.
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9. Besluit maatschappelijke ondersteuning (advies te laat gevraagd aan de Adviesraad,
besluit 31-12-2015);

Dit document heeft al een besluitvorming gehad voor de versie waarop nu Advies gevraagd
wordt. Het is echter een “levend” document. Ons advies is daarom zeker wel gewenst.
Een concept advies met daarin de in deze vergadering aangedragen punten wordt in volgende
vergadering besproken.
10. Vaststellen aangepaste begroting 2015;

Vastgesteld
11. Prestatievelden en terugkoppeling overleg of signalen van belangenorganisaties of
burgers;

veld1: Michel en Maria gaan meedenken in de brainstorm met Nathalie Touw over het
projectplan om de kanteling in de wijkprojecten in te brengen.
veld2: De bijeenkomst waar het Sociaal Team zich heeft voorgesteld aan zorgprofessionals is
door Rianne bijgewoond. In het Team zitten deskundige teamleden. Gezien de signalen die de
Adviesraad ontvangt ontstaat wel de vraag of deze personen niet te veel geneigd zijn naar de
bovenste lagen van de piramide te verwijzen. In Gilze staat de jeugdbus, daar wordt een
afspraak gemaakt om met jongeren te spreken over hoe zij de geleverde zorg ervaren.
veld 3: actiepunten van de gemeente afwachten
veld 4: Tijdens het seniorenplatform van december heeft de KBO verteld dat zij bezig zijn
mensen op te leiden voor cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken.
Veld 5: keukentafelgesprekken vanuit signalen van inwoners worden goed gevolgd. De
signalen geven aan dat over het algemeen de gemeente de zaken goed oppakt. Zeker
vergeleken met andere gemeenten. Alleen bij uitzonderingen wordt het lastiger, maar dat
heeft ook met landelijke onduidelijkheid over de regelgeving te maken.
Veld 6: staat nog open, nog even geen afspraak met Marieke Blanken
12. Praktische zaken:

-

-

-

Declaraties 2014; Rond
Communicatie/ stand van zaken: Facebook staat klaar als het welkomst woord
gereed is wordt het rondgemaild aan de Adviesraad. Zodra het akkoord is kan dan
facebook online. De linked-in wacht op de website.
Website: nog steeds één offerte maar vraag uitgezet op communicatie afdeling van
de gemeente. De gemeente ziet immers het liefst dat we een lokale partij de
opdracht gunnen. Een persoon die ook de website over uitjes in Gilze en Rijen heeft
gemaakt wordt nog benaderd n.a.v. het antwoord van de afdeling communicatie.
Gilze en Rijens weekblad; volgt
Aanleveren tekst smoelenboek;voor 31 januari.
Foto’s voor “smoelenboek”; zijn binnen.

13. Rondvraag.

Geen
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Nr*
10.1

Actielijst
De Adviesraad deelt mee dat de input voor het AEF
rapport uit de Interactieve bijeenkomst “Samen doen
we het beter!” deel 2 nog moet plaatsvinden maar dat
een uitkomst van een subgroep al in het rapport
vermeld zou staan. Dhr Leemans gaat dat na. (
toevoeging in november 2014: nog geen reactie, Ed
vraagt Dhr Leemans om reactie)

Houder
Dhr.
Leemans en
Ed

Termijn
Oktober 2014

10.2

Mevr. Boon mailt de nieuwe versie van het
communicatieplan waarin de Wajong ook uitgebreider
is opgenomen.

Mevr. Boon
en Ed

voor 2015 komt een
nieuwe versie.

12.2

De Diaconie Kerk heeft aangegeven met de
Adviesraad te willen spreken omdat zij mensen
ondersteunen die het moeilijk hebben.

Ed

Dit jaar (2014)
geen reactie
Gaat 2e mail uit.

12.4

Werven van nieuwe leden na de evaluatie. Dan
kunnen we competentie en prestatieveld gericht
werven.

Allen

Na de evaluatie van
de Adviesraad

12.13

Jettie heeft offertes opgevraagd voor bouw van de
website. Daarna zal informatie daaruit door Corrie
verwerkt worden op de begroting. Jettie zal daarna in
samenspraak met het DB (en de gemeente) bepalen
wie de website gaat maken.
Rooster van aftreden maken zodat niet alle kennis na
de zittingstermijn van de Adviesraadsleden ineens
vertrekt.
Na 1 januari 2015 een afspraak met Alphen-Chaam
en Baarle Nassau maken

Corrie, DB
en Jettie

Voor vergadering in
februari keus maken

Op agenda
zetten in
2015
Ed

Voor eind 2015

13.2

Aan de juridische adviseur van de koepel wordt
nagegaan wat de positie is van een Adviesraad als
een onderdeel of heel advies van haar niet wordt
overgenomen door het college. En wat eventuele
route van
bezwaar daartegen zou kunnen zijn.

Jettie

Na 1 -1-2015
Er is reactie binnen.
DB’s gaan afspraak
maken om kennis te
maken op
doordeweekse avond.
Januari 2015

13.5

In de verordening burgerparticipatie staat nu dat een
van de taken van de voorzitter is spreekrecht geven.
Ook voor de website is van belang hoe wij
toehoorders vragen aan te melden (o.a. om
voldoende zitplek te hebben) en dat er beleid is hoe
inspraak tijdens onze vergaderingen geregeld wordt.
Face-book: staat klaar en kan online zodra gewenst.
Dat is na afstemming welkomstwoord.

Jettie

Voor februari

Jettie

na akkoord
welkomstwoord

Linked-in: moet gemaakt als website er is omdat er
een eis is van unieke domein in e-mailnaam van
beheerder van de linked-in page van een
bedrijf/orgaan
Naar B&W is door SIZA een brief gestuurd die CC aan
ons was gericht. Ed zal deze nog aan ons doormailen.
Tevens mailt Ed aan SIZA dat de brief in behandeling
is genomen.

Jettie

Wacht op website

Ed

Voor 12 januari zodat
het DB kan bespreken
of hier ongevraagd
advies op moet komen

12.16
12.18

13.6
13.7

13.9
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13.10

Tekst smoelenboek aanleveren, liefst voor eind
januari 2015
De Adviesraad geeft aan na te zullen gaan hoe het
college de rol ziet van de Adviesraad voor wat betreft
toezicht en bevoegdheden op financiën. (n.a.v. de
vraag van organisatie voor mantelzorgers over niet
geoormerkt budget voor mantelzorg compliment dat
wel daarvoor bedoelt is)

Allen

Voor 31-1-2015

DB

12 januari

Afspraak maken met Sociaal Team om kennis te
maken met Adviesraad
Advies schrijven besluit Maatschappelijke
Ondersteuning

DB

1.3

Welkomst woord schrijven voor DB van 2 februari en
Facebook online zetten

1.3

Ed gaat na of B&W al gereageerd heeft op de brief
van Siza.

Jettie, dan
DB en dan
Allen
Ed

Liefst eerste kwartaal
2015
februari 2015
Jettie maakt een
voorstel
Februari 2015

13.11

1.1
1.2

DB en Jettie

Februari 2015
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