Plenaire vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Druten
AGENDA
CONCEPT

1.

DE LIER

VERGADERING
BELEGD DOOR

Adviesraad Sociaal Domein Druten

TYPE VERGADERING

Plenaire vergadering

VOORZITTER

Jan Hendrikse (voorzitter)

NOTULIST

Bert van der Meer (secretaris)

TOEHOORDERS

Gemma Steffens

AANWEZIGEN

Leden: Jan Jonge Vos, Harrie van Son, Ankie Cuijpers, Roberto Rodrigues, Marien
Gramser, Henny Korenromp, Henny Beers, Jan Elemans, Marije Jol
Dagelijks Bestuur: Hans Sonneveld (penningmeester), Harry van Geelen.
(Vicevoorzitter Bert van der Meer (secretaris).
Namens de gemeente: Sjef van Elk (wethouder), Jessie Weijers
(beleidsmedewerker)

AFWEZIG

Willem Burgers

Actualiteit, acties, mededelingen, post
•

•
•
•
•
•

2.

23-01-2019/ TIJD 19.30-21.30

Terugkoppeling vervolggesprek/ kennismaken nieuwe directeur Meervoormekaar 06-122018
Nieuwjaarsreceptie gemeente Druten maandag 28-01-2019/ kennismaken waarnemend
burgemeester van Rhee-Oud Ammersveld. Jan en Harry gaan hiernaartoe.
e
Nieuwjaarsreceptie 1 lijn Druten, Café de tafel d.d. 25-01/ 17.00 -19.00. Jan en Hans gaan
hiernaartoe.
Kennismaken met de nieuwe burgemeester. Jan neemt contact op om gesprek te plannen. Jan
en Bert
Overleg met beleidsmedewerkers en wethouder d.d. 11-02 wordt verplaatst naar 18-02. Zelfde
tijd en plaats. Zie aanpassing schema planning 2019 in bezit
AVG: Jessie Weijers vraagt of de adviesraad akkoord kan gaan met een beknopte (naam,
werkgroep, telefoon vast/ mobiel en e mailadres) bij de gemeente. Doel is snel en direct
kunnen schakelen in voorkomende situaties met alle (individuele) werkgroep leden.
• Besluit vergadering is…..

Vanuit de gemeente
• Mededelingen door de Wethouder.
• Besluitvorming budget t.b.v. inclusieagenda te verwachten op 06-12
o Besluit:………………….
• Stand van zaken m.b.t. Preventieve spreekuur in het kader van handhaving leerplicht.
o Voortgang en stand van zaken……………...
• Voorgang inrichten van een digitaal burgerpanel voor de gemeente Druten.
o Harry is in overleg met Arvid Ernst. Tot op heden geen duidelijkheid. Harry zet de
afgelopen 2 jaar op een rijtje
o Stand van zaken/ meningsvorming door de plenaire vergadering:
 Mening vergadering…………………………………………
• Stoppen Vouchers huishoudelijke zorg begin 2018
o De vragen van Ankie zijn beantwoord (en is besproken met haar) zie bijlagen:
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Afhandeling vouchers december 2018, 2504 V3 def Brief Huishoudelijke hulp toelage
Mantelzorger en info brief einde vouchers def.
 Vraagstelling gesloten
• Advies Beleidsplan Schuldhulpverlening.
o Het bijbehorende “Uitvoeringsplan” zie bijlage: Uitvoeringsplan Preventie en vroeg
signalering van schulden 2019 def

3.

Rondvraag
•

4.

Mobiliteit en openbaar vervoer. Uitnodigen verantwoordelijk wethouder (Springveld) Mobiliteit in
Periode 1 2019?
o Besluit…………………..

Koepel adviesraden ter kennisgeving en/ of opvolging:
•

5.

Notulen vorige vergaderingen

6.

•

DB:

09-01-2019 notulen ter informatie.

•

Plenair: 28-11-2018 notulen ter vaststelling.

Financiën
•
•
•
•

•

7.

Diverse nieuwsflitsen: Inbreng leden welke te bespreken
 Inbreng en besproken onderwerpen………………

Voortgang afspraak toelichting begroting behorende bij het collegeprogramma 2019.e.v.
o Afspraak hiertoe met afdeling financiën + Hans en Harrie wordt gepland door Hans
Voortgang aanpassing HHR betreffende urenverantwoording leden + aanvulling vergoedingsregeling
voor leden. Behandeling in college d.d. 22-01-2019
Afhandeling vrijwilligersvergoeding 2018
o Hans heeft naar alle leden de vergoeding overgemaakt + persoonlijk overzicht 2018
Financieel jaar verslag 2018 + kascontrole. Toelichting leden (Marije en Jan Elemans) commissie
kascontrole en Hans. Zie bijlagen: Resultatenrekening en Balans 2018 Adviesraad Sociaal Domein,
Inkomsten en Uitgaven Adviesraad Sociaal Domein Druten 2018, Kostenoverzicht 2018 per
kostensoort Adviesraad Sociaal Domein Druten en decharge verklaring 2018
Vasstellen begrotingen 2019. Toelichting Hans. Zie bijlage. Begroting Adviesraad Sociaal Domein 2019
o Vacatiegelden stijgen conform landelijke norm
o Kosten scholing/ deskundigheidsbevordering worden naar reële kosten opgevoerd
o Kostenpost opvoeren betreffende ophalen ervaringskennis

Werkgroepen
•

Communicatie:
o

o

o
o

Naamsbekendheid Adviesraad/ Interview Jan en Wethouder in Maas en Waler.
 Jan + Bert Voorbereidende gesprek met Ruben Schiks (mede aan de hand
van ons jaarverslag 2018) staat gepland 23-01
 Jan neemt hierna contact met Sjef op voor vervolgactie.
Contacten met lokale pers/ journalisten en voorzien van informatie m.b.t.
adviesraad adviezen.
 Dit initiatief strandt op afhouden van pers
Stand van zaken ontwikkeling opinie app.
 Jan en werkgroep communicatie pakken dit op 17-01-2019
Stand van zaken betreffende vacatures.
 Vacature (participatie) en vacature (jeugd + communicatie) Jan en Harry
hebben gesprek met kandidaat op 17-01
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Via Ankie mogelijk nog een tweede kandidaat. Jan neemt contact met
Ankie hierover op.
Positie, werkzaamheden en rol van de werkgroep communicatie
 Discussie en Afspraken………………………………..
• Er wordt door de werkgroep een voorstel uitgewerkt (juni 2019) om de
website opnieuw in te richten. Gekoppeld aan beheer in eigen hand
nemen.


o

•

Jeugdwet:
o

o

o
o
o

o

•

Contact Pax Christie, College en adviesraden gemeente West Maas en Waal,
Beuningen en Druten betreffende preventie voor jeugd/ potentiele drop-outs. Er kan
een gesprek plaatsvinden met de zorg coördinator van de PAX in februari/maart.
Overleg met wijkagenten (methodiek Wijchen: Jongeren Op Straat)
 Vastgestelde ingerichte hangplekken voor jongeren
 Meer boa’s op straat ter voorkoming van jeugdoverlast
 Nieuwe convenanten inzake mogelijke schending privacy wet bij
overlegvormen
Overleg met Kubus (Willem en Marije)
Rapportage CEO zie bijlage I&O Research - CEO Jeugd 2018 - Gemeente Druten
 De werkroep maakt zo nodig conceptadvies
Toezicht op kwaliteit KDO
 Is taak gemeente. Uitvoering door GGD
 Werkgroep jeugd mogelijk in gesprek met de coördinator van het SPOM
Jeugdbeschermingstafel JMG Nijmegen door hen opgesteld gevraagd advies
doorgezet naar Arvid doorgezet.
 Druten start hiermee in 2019.Ook reflectietool doorgezet naar Arvid Ernst
inzake integrale zorg voor kind en gezin. Wij vragen ons af vanuit de
werkgroep Jeugd of de gemeente Druten hiermee bekend is en of er ook
mee wordt gewerkt. Zie bijlage zorg-organiseren-voor-kind-metchronische-aandoening

WMO/langer zelfstandig wonen:
o

o

o

o

o

Vraag d.d. 09-01-2019 om reactie van de werkgroep WMO op procedure - en
aanbesteding huishoudelijke zorg. Is opgepakt door werkgroep. Zie bijlage: reactie
werkgroep WMO aanbesteding 2019 Status Reactie en niet advies.
Rapportage CEO WMO 2018 is binnen. Ongevraagd advies vastgesteld 28-112018 is verstuurd d.d. 02-12-2018.zie bijlage: ongevraagd advies
Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018
 Reactie vanuit college binnengekomen d.d. 15-01-2019 zie bijlage Reactie
op ongevraagd advies CEO Wmo 2018
Er wordt in januari een brief gestuurd naar de voorzitters van de lokale KBO’s
 Dit om op structurele en geregeld basis met elkaar om tafel te gaan. Doel is
informatie ophalen mede i.r.t. het speerpunt Langer Zelfstandig Wonen
Thuis.
Huishoudelijke zorg.
 Afspraak Roberto en Bert met Lies Beekman en Jessie aan de hand van
praatpapier m.b.t. indicatie, bekostiging en relatie langer zelfstandig wonen
thuis Gepland d.d.24-01-2019
Langer Zelfstandig Wonen in Druten
 Voortgang overleg 10-01-2019.

o
•

Participatiewet:
o
o

Stand van zaken en voortgang participatieprojecten/ - ladder
Voortgang enquête onder bijstandsgerechtigden.
 Verwerking van de respons (9) vindt plaats
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Voortgang Kandidatenraad per 1 oktober 2018
 Zie bijlage mail met stand van zaken: afkomstig van de ambtelijk
ondersteuner van de kandidatenraad, d.d.14-01-2019

o

Algemeen:

•

8.

o

Voorstel m.b.t. Opstellen Werkplan/ agenda 2019
 Algemeen betreffende missie, visie speelveld en werkzaamheden van de
Adviesraad
 Invulling per werkgroep op geleide hoofdthema’s en deelonderwerpen
 Ruimte voor actualiteit
 Hanteren opbouw jaarverslag 2018
 PDCA

o
o
o

Voortgang verzending jaarverslag 2018 van de Adviesraad
Opvolgen adviezen, brieven d.m.v. overzicht wordt uitgewerkt door Bert
Opvolgen acties en afspraken. Zowel voor het DB als de plenaire vergadering zal
een actielijst gemaakt worden. Uitwerking Bert

Adviezen + Brieven, voortgang/ reactie:
 Brief verzonden aan Adviesraden Beuningen en West Maas en Waal 06-11-2018
betreffende: “Initiatief voor gezamenlijk ongevraagd advies preventiebeleid leerlingen Pax
Christi college” zie bijlage reactie adviesraden west m en w en Beuningen
o Adviesraad West Maas en Waal + Adviesraad Beuningen zijn positief
e
o Uitnodigen beide raden voor 1 oriënterend gesprek Hans
• Advies “richtlijn Huishoudelijke zorg”d.d.14-09-2018.
o De richtlijn is nog steeds in behandeling. Vraag (Lies Beekmans/ Jessie Weijers)
om formele reactie vanuit college is d.d. 16-01-2019 per mail door werkgroep WMO
herhaald.
• Brief college inclusie agenda 06-11-2018
o Voortgang afspraak Jan en Arvid
• Brief college participatie agenda 06-11-2018
o Voortgang?
• Brief college preventieagenda 06-11-2018
o Voortgang?
o Brief fracties gemeente Druten 25-10-2018. Reactie is unaniem positief
o Plannen voorbereidend overleg februari 2019. Plenaire vergadering 23-01-2019
o Zie bijlage mail “Geachte fractievoorzitters” ter bevestiging
o Afspraak is dat een aantal mensen van de Adviesraad vorm en inhoud gaan
voorbereiden en dan voorleggen aan de fractie: Henny Korenromp, Willem,
Marien, Harrie, Jan, Bert, Marije en Harry.
o Besluit hoe verder……………………+ aandachtspunten
 Benoemen kartrekker.
 Bij voorbereiding ook teruggrijpen op het debat van maart 2018,
partijprogramma’s, etc.
 De voorbereiding start na 01-02-2019
 Vraag of het openbaar wordt. Afspraak is eerste overleg gesloten om het zo
met elkaar te kunnen verkennen. Dus geen Debat
• Voortgang deelname lid adviesraad aan het RAD.
o Jan Elemans.

9.

Speerpunten 2019 en verder:
•

Transformatie agenda:
o

Voortgang

o

Informatie en stukken gemeente Heumen in bezit
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•

Inclusie agenda:
o
o
o
o

•

Preventieagenda:
o

•

Voortgang

Participatieagenda:
o

10.

Voortgang opstellen inclusieagenda Jan en Arvid
Stukken Wijchen ter inspiratie/ Informatie zie bijlagen: 18 2 21136a Inclusieagenda
Wijchen - plan van aanpak_ beslisnota.
Stukken BAR (via Henny Koerenromp) Heumen
Henny en Bert hebben zich opgegeven voor het vervolg Symposium ‘Reablement”
door MEE d.d.31-01-2019

Voortgang

Regionaal overleg adviesraden Rijk van Nijmegen.
o Bijlage verslag d.d. 08-10
o Volgend overleg d.d. 18-02 in Beuningen
o Bespreekpunt:
 Reactie Nijmegen op deelname vanuit diverse adviesraden + positieve reactie van
Mook & Middelaar + Heumen
 Werkvorm in geval van opstellen gezamenlijke adviezen

11.

Werkgroepen

Samenstelling werkgroepen (01-01-2019): Eerstgenoemde is steeds de voorzitter van de werkgroep.
1.
2.
3.
4.

Communicatie:
Jan Hendrikse (voorzitter), Roberto Rodrigues en Vacature.
Werkgroep participatiewet:
Harry van Geelen (vicevoorzitter), Harrie van Son, Jan Elemans en Vacature.
Werkgroep jeugdwet:
Hans Sonneveld (penningmeester), Henny Korenromp, Willem Burgers, Marije Jol en Vacature.
Werkgroep WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning):
Bert van der Meer (Secretaris/ DB-lid), Jan Jonge Vos, Roberto Rodriques, Henny Beers en Marien
Gramser
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