Adviesraad Sociaal Domein SV
Verslag vergadering 14 oktober 2021

21.10.01

Opening en vaststellen agenda
Mededelingen:
Tom heet iedereen welkom en geeft aan dat er vanmorgen bij agendapunt
21.10.03 een gast aanwezig is: senior beleidsmedewerker Else Boss, die
de Adviesraad komt informeren over de aanpassingen van de integrale
Verordening Jeugd en Wmo. Hiervoor heeft de Adviesraad vooraf de
integrale Verordening en reactie matrix ontvangen.

21.10.02 Bespreking notulen
21.10.02.1 Notulen 8 september jl.:
John geeft aan dat het bij de rondvraag over de Adviesraad gaat en niet
over de gemeenteraad. Het verlag wordt vastgesteld.
21.10.02.2 Actielijst 8 september jl.:
Besproken en aangepast.
21.10.02.3 Contactpersoon overleg 5 oktober jl.:
Als gast was de beleidsmedewerker Martijn Alderse Baas aanwezig, die de
Werkgevers cheque kwam toelichten. De ondersteuner gaf aan dat er al
een dergelijke regeling bij de gemeente Utrecht van reeds toepassing is met
bedragen van € 1.500, -- voor een periode van 6 maanden en € 3.000, -voor een periode van een jaar. Dit klopt, maar deze regeling zal aangepast
worden naar regionaal dezelfde bedragen als van het voorstel van Stichtse
Vecht, zijnde € 3.000, -- en € 5.000, --. Tijdens het Contactpersoon overleg
van 2 november a.s. zal Fatima Youssef, projectleider nieuwe wet inburgering, ter kennismaking als gast aanwezig zijn.
21.10.03 Gast senior beleidsmedewerker Else Boss
21.10.03.1 Implementatie inkoop Jeugdhulp en Wmo-geleiding
o Update;
o Verordening Jeugd en Wmo:
Else Boss geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie aan wat de
algemene uitgangspunten zijn: een integrale verordening Jeugd en Wmo,
aandacht voor jurisprudentie Jeugdwet en Wmo en zal beleidsarm zijn.
Hiervoor zijn in de nieuwe Verordening de specifieke aanpassingen:
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aansluiten bij de nieuwe werkwijze, de eigen bijdrage Wmo-begeleiding, de
richtlijnen PGB tarieven en de bezwaar en beroep richtlijnen van
toepassing. De werkwijze van TIM Stichtse Vecht gaat zonder beschikkingen begeleiding leveren vanuit hun wijkteams als algemene voorziening.
Er komt nog een aanpassing in de versie van de Verordening die nu voorligt
bij Adviesraad, want er wordt nog een specialistisch team toegevoegd,
waardoor TIM Stichtse Vecht ook goed in beeld komt voor de inwoners. Het
ondersteuningsplan telt als aanvraag en dient ondertekend te zijn door de
aanvrager. Geen eigen bijdrage gelden voor: rolstoelen, de gemeente
parkeerkaart, de Regiotaxi, de financiële tegemoetkomingen als de
vervoers- of verhuiskostenvergoeding. Wel een eigen bijdrage bij: de woonen vervoersvoorzieningen als bijvoorbeeld de canta en de Huishoudelijke
voorzieningen. Vragen door de leden: Joris geeft aan dat bij artikel 25 in de
verordening staat dat de Adviesraad de inwoners vertegenwoordigt: Else
zegt dat deze invulling van de medezeggenschap later een bespreekpunt
zal zijn in het Kennismakingsgesprek met TIM Stichtse Vecht op 2
november a.s. Anjes vraag of er een publieke versie van de Verordening
komt. Nee, maar wel een flyer waarin de werkwijze van TIM Stichtse Vecht
in niet juridische taal uitgelegd wordt. Erik geeft aan dat er in de omschrijving
van de naam als filenaam van de Verordening niet de juiste naam staat.
Deze zal door Else aangepast worden. Tom vraag wat de rol van de
Praktijkondersteuners in de huisartspraktijk (POH’s) wordt. Else zegt dat er
25 oktober a.s. een overleg is over de rol en samenwerking van TIM Stichtse
Vecht met de huisartsen en de POH’s. Joris geeft Else een compliment over
de Verordening.
21.10.04 Adviezen en bijeenkomsten
21.10.04.1 WoonZorg Akkoord: trekker aanstellen:
Tom zal als trekker, met inbreng van Anjes en John, het conceptadvies
schrijven en later de eventuele input van de samenwerkende netwerkgroepen hierin verwerken;
Bijeenkomst Seniorenraad SV:
Tom geeft aan dat er gesproken is over een eventuele medeorganisator zijn
van de Adviesraad aan een Woonzorg bijeenkomst, maar dat de opzet dan
breder ingestoken dient te worden dan alleen maar de senioren. Hij komt
hierop terug.
21.10.05 Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein
21.10.05.1 2e halfjaarlijks overleg wethouders:
Besproken is het schrijven aan wethouder Hetty Veneklaas. Tom geeft een
toelichting en zegt toe dat een dergelijk schrijven voortaan ook in ShareFile
komt te staan. Binnenkort is er ook een overleg met wethouder Maarten van
Dijk.
21.10.06

Overig
Begroting 2022:
Joris geeft aan dat hij de informatie 2e halfjaar 2021 hiervoor nog van de
ondersteuner krijgt en dat het tijdens de volgende bijeenkomst een agenda-
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punt is om vastgesteld te worden;
21.10.06.1 Advies Aanvraag Formulier:
Op verzoek vanuit de gemeentelijke organisatie door de Contactpersoon
van de gemeente ingebracht en besproken, aangepast door de Adviesraad
en akkoord bevonden;
21.10.06.2 Regionale bijeenkomst Utrecht West 4 oktober jl.:
Paul en John waren hierbij aanwezig. Het bleek dat er weinig vertegenwoordigers vanuit de ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht aanwezig
waren;
Werving:
De ondersteuner geeft een update over de stand van zaken.
21.10.07

Agenda volgende bijeenkomst

21.10.08

Rondvraag
• Erik kaart het punt vertrouwen aan. John sluit hierop aan. Tom geeft
uitleg waarom hiervoor besloten was. Dit punt zal een onderdeel zijn van
een agendapunt tijdens de volgende vergadering waarbij de werkwijze
van de Adviesraad gesproken wordt.
• De ondersteuner deelt een A3 uit van de beleidsagenda per september.
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