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   Cliëntenadviesraad   

 

Verslag vergadering 

 
Datum: 8 mei 2017 
Tijdstip: 16.30 tot 18.30 uur 
Locatie: Werkcafé 1 
Aanwezig: Kees Slingerland (voorzitter), Ronald Geerligs (vanaf 18.10 uur), 

Greet den Dulk, Wies van den Nieuwendijk, Cecilia van Sabben, Saida 
Yachou, Marjolein den Uijl 

Afwezig m.k.: Marijke van Huizen 
Gemeente: Nardy Beckers, Inge van der Heiden 
Notulist: Froukje Jellema 

  
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Agendapunt 4 (ervaringen huidige JGT’s) wordt verschoven naar een andere vergadering, omdat 
er vanuit de JGT’s niemand beschikbaar was. In plaats hiervan is er een presentatie door Nadja 
Remkema, kwartiermaker koersplan P-wet. 
 

2. Vaststelling verslag 10 april 2017 
Pag. 1, punt 2: ‘bestek jeugdzorg’ moet zijn ‘bestek huishoudelijke ondersteuning’. 
Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
Pag. 1, punt 3: Er is nog geen verslag van het bestuurlijk overleg van 29 maart.  
Pag.2, punt 6: De cliëntenadviesraad is nog niet geïnformeerd over het nieuwe communicatieplan 
Mantelzorgcompliment. Voorts wijst Wies erop dat in de advertentie van de gemeente werd 
aangegeven dat een van de voorwaarden is dat men acht uur achter elkaar zorg verleent. Inge 
zoekt het uit. 
Pag. 3, punt 12: Besloten wordt geen advertentie te plaatsen in de gemeentegids. Reden: het is 
erg duur en de gids wordt niet meer huis-aan-huis verspreid.  
 
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast. 
Ten aanzien van punt 5 (armoedebestrijding) wordt opgemerkt dat Leontien en Corrie in het 
volgend agendaoverleg zullen aangeven wat de status is. Dan wordt gekeken of ze in de 
cliëntenadviesraad uitleg kunnen geven. 
 

3. Stavaza Jeugdhulp / ervaringen diverse bijeenkomsten 
Er is nog geen verslag van de bijeenkomst van 21 april. Greet doet kort verslag. De (Europese) 
aanbesteding wordt nog vóór de zomer gepubliceerd. Op 30 mei is er nog een bijeenkomst van 
aanbieders en lokale samenwerkingspartners. 
 

4. Presentatie Koersplan Participatiewet 
Nadja Renkema, kwartiermaker, stelt zichzelf voor en geeft een presentatie over het hoe en 
waarom van het nieuwe werkbedrijf. Aan de OR van de SWA en de gemeente is advies gevraagd 
over de kaders van het bedrijfsplan en ook de cliëntenadviesraad wordt om advies gevraagd. Het 
bedrijfsplan wordt op 9 mei toegezonden, samen met de presentatie en het koersplan, met het 
verzoek om vóór 25 mei te reageren. Desgevraagd worden ook de beleidsinterventies 
toegezonden. 
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Na het overleg met de andere adviesraden zal duidelijk moeten zijn of er een gezamenlijk advies 
gegeven kan worden.  
 

5. Mobility Mentoring 
Er worden drie à vier bijeenkomsten van anderhalf uur in Alphen georganiseerd, waarbij in de 
eerste bijeenkomst de onderzoeksopzet zal worden besproken. De andere bijeenkomsten staan in 
het teken van de verzamelde data en de interpretatie daarvan. 
Vanuit de cliëntenadviesraad hebben zich opgegeven: Wies, Kees en Cecilia. Op verzoek van 
Cecilia wordt de informatie ook digitaal aangeleverd. De bijeenkomsten vinden na de vakantie 
plaats. Het project start op 1 december. 
 

6. Transformatietour 
Inge geeft een overzicht van de stand van zaken van de bijeenkomsten en het aantal 
aanmeldingen. De rol van de leden van de adviesraden bestaat vooral uit het meepraten en 
meekijken. De bijeenkomsten zijn een onderdeel van de tussenevaluatie.  
Inge zegt toe het aangevulde schema nog aan de leden van de cliëntenadviesraad door te geven. 
 

7. Maandrapportage Serviceplein 
De rapportage wordt ter vergadering uitgedeeld. Gezien de tijd wordt afgesproken dat iedereen 
deze thuis doorneemt en eventuele vragen nog deze week naar Inge mailt. 
 

8. Verslag voorzittersoverleg 
Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd wanneer het functioneren van de JGT’s wordt 
geagendeerd. Dit wordt in het agendaoverleg meegenomen. 
 

9. Regiotaxi 
Nu Marijke niet aanwezig is, wordt dit punt verschoven naar een volgende vergadering. Wies laat 
weten dat Zorgbelang op 7 juni in Gouda een conferentie organiseert over mobiliteit. Wies stuurt 
Marijke de uitnodiging door.  
 

10. Actualiteiten 

 Aanpak dementie binnen Alphen. 
Vanuit de gemeente zou Joke Dijkstra hierover in de volgende vergadering iets kunnen 
vertellen, met het verzoek dat men van tevoren vragen bedenkt. In het agendaoverleg wordt 
gekeken wat prioriteit heeft: de aanpak dementie of de werkwijze van de JGT’s.  

 Stand van zaken focusgroepen Blijvend Thuis. 

 Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning. 
Wies heeft haar reactie naar Joyce gestuurd en stuurt deze op verzoek ook nog naar Kees. 
Vacature nieuw lid. Vanuit de focusgroepen heeft zich een mogelijke kandidaat gemeld. 
Daarnaast is er deze week een gesprek met een andere kandidaat. 

 Vragen van Ronald. Ronald zou graag weten hoe de Wmo in de praktijk functioneert. 
Inge stelt voor het jaarverslag van Participe in de cliëntenadviesraad te bespreken. Daarin 
staande aantallen aanvragen, afwijzingen en toekenningen, hoe vaak er bezwaar is 
ingediend, hoe vaak dat gegrond was, hoe de budgetten zich ontwikkelden, welke trends er 
waren, etc.  Afgesproken wordt dit voor de volgende vergadering te agenderen. Daarnaast 
geeft de evaluatie van Beter voor Elkaar waarschijnlijk ook veel antwoorden. 

 
11. Rondvraag en sluiting 

Greet geeft aan de volgende keer wegens vakantie afwezig te zijn. 
Wies laat weten naar een conferentie van Zorgbelang over Wonen en Zorg te gaan. Op 16 mei, 
9.30 uur in de Driestar te Gouda. Ze vraagt of er meer belangstellenden zijn. Ze belooft de 
presentaties en folders mee te nemen. Daarnaast gaat ze naar een besloten bijeenkomst voor 
ervaringsdeskundigen. In verband met deze activiteiten wijst ze op de site van Zorgbelang 
(http://zorgbelang-zuidholland.nl/) 
Marjolein geeft aan het momenteel erg druk te hebben met de OR van de SWA, waardoor ze niet 
kan deelnemen aan de werkbezoeken. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 18.30 uur. 

http://zorgbelang-zuidholland.nl/
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 Actielijst 

 Onderwerp Wie Wanneer 

1 Navragen of er goed gebruik wordt gemaakt 
van de computer op het Serviceplein.  

Nardy vergadering juni 

2 Resultaten QuickScan mantelzorgbeleid bij 
Tom in de Buurt agenderen. 

agendacomm. zodra het rapport er is 

3 Uitnodigen statushouder om ervaringen te 
delen bij vergadering CAR. 

Inge vergadering september 

4 Nadenken over de mogelijkheden om de 
doelgroepen beter te bereiken. 

allen p.m. 

5 Agenderen: rol CJG en het functioneren van de 
JGT’s  

agendacomm. p.m. 

6 Komt er nog een communicatieplan 
Mantelzorgcompliment? En klopt het dat een 
voorwaarde is dat men acht uur achterelkaar 
zorg verleent? 

Inge vergadering juni 

7 Het aangevulde schema bijeenkomsten 
transformatietour toesturen 

Inge z.s.m. 

8 Jaarverslag Participe agenderen agendacomm.  vergadering juni 


