Plenaire vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Druten
AGENDA
CONCEPT

27-02-2019/ TIJD 19.30-21.30

VERGADERING
BELEGD DOOR

Adviesraad Sociaal Domein Druten

TYPE VERGADERING

Plenaire vergadering

VOORZITTER

Jan Hendrikse (voorzitter)

NOTULIST

Bert van der Meer (secretaris)

DE DOORKIJK

TOEHOORDERS

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

AANWEZIGEN

AFWEZIG

1.

Actualiteit, acties, mededelingen, post
•
•
•
•

2.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Druten maandag 28-01-2019. Harry en Jan
e
Nieuwjaarsreceptie 1 lijn Druten, Café de tafel d.d. 25-01/ 17.00 -19.00. Jan en Hans
Kennismaken met de nieuwe burgemeester. 6 maart heeft DB afspraak samen met wethouder
van Elk.
Planning: Zomertref d.d. 28-08 is op verzoek van Bert verzet naar woensdag 04-09-2019

Vanuit de gemeente
• Mededelingen door de Wethouder.
• De adviesraad ontvangt na 25-01-2019 schriftelijke reactie op de 3 brieven/ adviezen
betreffende: participatie-, preventie- en inclusieagenda.
• Voorgang inrichten van een digitaal burgerpanel voor de gemeente Druten. Harry
• Voortgang oprichting voedselbank
• Terugblik gesprek met wethouder van Elk + Dagelijks Bestuur Adviesraad d.d.07-02-2019
• Impressie overleg beleidsmedewerkers + adviesraad d.d. 18-02-2019

3.

Rondvraag
•

Mobiliteit en openbaar vervoer. Uitnodigen verantwoordelijk wethouder (Springveld) Mobiliteit in
maart/april?
 Inventarisatie vragen door werkgroep WMO. Discussie en vaststelling:
 Stichting Voormekaar tippen op het automaatje en mogelijkheid voor het opzetten van
lokale facebook community.
 Regelgeving omtrent rolstoel geschikte opstapplaatsen laten uitleggen door Spring in ’t
Veld en wellicht wet/regelgeving door gemeente laten agenderen op provinciaal niveau
 Rabobank kan wellicht iets betekenen voor fietsenstalling voor ouderen bij busstation
 Ontwikkelingen m.b.t. het doelgroepenvervoer
 Micro vervoersysteem Beuningen!
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…………………………………………….?

• Koepel adviesraden ter kennisgeving en/ of opvolging:
•

•

Diverse nieuwsflitsen: Inbreng leden welke te bespreken
 Terugloop dienstverlening Koepel adviesraden vanaf 01-01-2020 i.v.m. stop subsidie
door VWS
 Nieuwe inloggegevens. Zie bijlage

Notulen vorige vergaderingen
•

DB:

13-02 -2019 notulen ter informatie.

•

Plenair: 23-02-2018 notulen ter vaststelling.

• Langer Zelfstandig wonen/ Thema bespreking
Jan Jongevos en Bert zijn namens de Adviesraad Sociaal Domein lid van Het afstemmingsoverleg
Langer Zelfstandig Wonen Druten. Dit Overleg loopt al enige jaren en zal vanaf 01-01-2019 stevig op
gang getrokken worden, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, door MeerVoormekaar.
Onderlegger is het Programma Langer Thuis zie URL
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/15/programma-langer-thuis
Op 28 -02 gaan alle betrokken partijen om tafel om een jaarlijks actieplan op te stellen. Per jaar worden een
drietal concrete acties benoemt. Hieraan wordt door alle betroken partijen gewerkt
De werkgroep WMO heeft drie speerpunten benoemd op hoofdlijnen en wil deze uitgewerkt inbrengen in
het afstemmingsoverleg van 28-02-2019:
Werkwijze: \presentatie en leiding Marien
1. Korte toelichting geven op het programma langer thuis.
2. uitleggen waarom wij nu voor de drie acties gekozen hebben. En daar eventueel akkoord op vragen.
3. Per actie de vragenlijst afwerken zoals die als spelregels zijn vastgesteld. Zie bijlage. “Spelregels Top 3
Werkconferentie Heumen”

• Financiën
•
•
•

Voortgang afspraak toelichting begroting behorende bij het collegeprogramma 2019.e.v.
o Afspraak hiertoe met afdeling financiën + Hans en Harrie gepland 28-02
Voortgang aanpassing budget 2019 toelichting door Hans.
HHR betreffende urenverantwoording leden + aanvulling vergoedingsregeling voor leden. Behandeling
in college d.d. 22-01-2019. Uitkomst?

• Pauze

• Werkgroepen
•

Communicatie:
o
o
o
o

Aan de KBO van Druten en van Deest is een stukje informatie over werk van de
Adviesraad gestuurd om te plaatsen in hun eigen infoblad. Zie bijlage
Jaarverslag in “Jip en Janneke taal” wordt op de site geplaatst Roberto zie bijlage
Er wordt eerst gewerkt aan optimaliseren huidige site daarna uitwerking opinie app
Vacatures. Alleleden wordt gevraagd in eigen netwerk te zoeken
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Jeugdwet:

•

Gesprek Pax Christie College en adviesraden gemeente West Maas en Waal 07-03
gaat niet door. Afspraak wordt gepland,

o

WMO/langer zelfstandig wonen:

•

Er is afgelopen maand door Jan Hendrikse contact gelegd met alle KBO’s
 Men staat positief in het structureel om tafel gaan net leden van de
werkgroep om informatie te delen.
Huishoudelijke zorg.
 Terugkoppeling Roberto en Bert gesprek met Lies Beekman en Jessie
aangaande PvE en gunningscriteria zie bijlage “Bijpraten ASD op thema
HH”

o

o

Participatiewet:

•

Voortgang enquête onder bijstandsgerechtigden.
 Verwerking van de respons (9) vindt plaats
 Delen van Excel bestand met gemeente
Voortgang Kandidatenraad per 1 oktober 2018

o

o

Algemeen:

•

Speerpunten alle werkgroepen zijn binnen. Jan en Bert
Voortgang deelname lid adviesraad aan het RAD. Jan Elemans
Mail Verkiezingskrant “Gewone Taal” zie bijlage

o
o
o

Voorbereiding en gesprekskader dialoog met politieke partijen Druten. Voorstel
kader door Harry
 De bijeenkomst is niet openbaar.
 Geen PowerPoint gebruiken
 Na een korte inleiding de bijeenkomst splitsen in drieën. Voor WMO, Jeugd
en Participatie.
 Daarin eerst een korte inleiding over de huidige stand van zaken. Waar
staan we, Wat zijn de landelijke ontwikkelingen, Wat is er nodig? Hoe
denken jullie raadsleden dat te realiseren?
 Verslaglegging per deelbijeenkomst. Aan het eind een korte plenaire
terugkoppeling per groep.
Dat betekent dat er per partij drie specialisten aanwezig moeten zijn. Dit delen met de
raadsleden en die twee weken te tijd geven om te reageren.
Eventueel bronnenmateriaal meesturen?? Werkgroep werkt dit uit.
o

• Adviezen + Brieven, voortgang/ reactie:
•

Bespreken en vaststellen concept ongevraagd advies Rapportage CEO Henny Korenromp zie
bijlage: “Ongevraagd advies n.a.v. Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 4-2-2019” en
bijlage rapportage “I&O Research - CEO Jeugd 2018 - Gemeente Druten”

• Speerpunten 2019 en verder:
•

Inclusie agenda:
o
o

•

Preventieagenda:
o

•

Voortgang opstellen inclusieagenda Jan en Bert
Symposium ‘Reablement” door MEE d.d.31-01-2019 Henny en stukken ter informatie

Voortgang

Participatieagenda:
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o

Voortgang

• Regionaal overleg adviesraden Rijk van Nijmegen.
o Terugblik overleg d.d. 18-02 in Beuningen
o Bespreekpunt:
 Besluit m.b.t. opstellen gezamenlijke adviezen/ kennisuitwisseling
 Advisering m.b.t. doelgroepenvervoer. Discussie per gemeente

• 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 Henny Beers.
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 Gemma
Steffens.
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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