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   Cliëntenadviesraad   

 

Verslag vergadering 

 
Datum: 9 oktober 2017 
Tijdstip: 16.30 tot 18.30 uur 
Locatie: Werkcafé 1 
Aanwezig: Kees Slingerland (voorzitter), Dominic Dorsman, Greet den Dulk, Marijke van 

Huizen, Wies van den Nieuwendijk, Cecilia van Sabben, Marjolein den Uijl (tot 
18:00 uur), Saida Yachou  

Afwezig m.k.: Ronald Geerligs  
Gemeente: Inge van der Heiden  
Gast: Francien Anker (directeur Sociaal Domein) 
Notulist: Froukje Jellema 

  
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband met de 
aanwezigheid van Francien Anker wordt agendapunt 3 eerst behandeld. Als extra agendapunt 
wordt het voorzittersoverleg toegevoegd (wordt agendapunt 8).  
 

2. Vaststellen verslag 11 september 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Pagina 2, punt 4: Inge laat desgewenst weten dat de CAR geen toegang kan krijgen tot het 
geautomatiseerde rapportagesysteem, maar de vraag is nu ook niet meer aan de orde. De 
suggestie om de cijfers van het Serviceplein te vergelijken met landelijke cijfers, of met 
vergelijkbare gemeenten wordt opgepakt.  
Pagina 3, 2

e
 regel: de aanbesteding jeugdhulp is inmiddels gegund. De inwoners die nu jeugdhulp 

krijgen zijn geïnformeerd. Francien benadrukt dat alle nodige stappen worden genomen om een 
en ander per 1 januari zo goed mogelijk te kunnen invoeren. Vanuit de CAR wordt er nog eens op 
gewezen dat met name de continuïteit en de communicatie erg belangrijk zijn. 
Mede omdat de CAR graag een vinger aan de pols wil houden, wordt afgesproken dat Inge een 
gesprek regelt tussen een afvaardiging van zowel de CAR als de inwonersadviesraad met 
Miranda de Boer (contractmanager).  
Kees constateert dat het gesprek van de CAR met de Jeugd & Gezin teams wellicht nog iets 
langer uitgesteld moet worden.  
 
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast. 
Punt 5 is nog niet afgehandeld, maar mag wat Cecilia betreft van de lijst af in afwachting van een 
andere vorm van informatievoorziening. 
Punt 7: op de heidag komt Rike van Oosterhoudt (of een collega van haar) vertellen over het 
uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg en de wijze waarop de CAR daarbij betrokken kan 
worden. Op verzoek wordt het HHM-rapport voor iedereen uitgedraaid en toegezonden, zodat dit 
ter voorbereiding gelezen kan worden. 
 

3. Kennismaking Francien Anker / nieuwe directeur Sociaal Domein 
Na een wederzijds kennismakingsrondje geeft Kees uitleg over de werkwijze van de CAR en de 
onderwerpen waar deze zich mee bezig houdt. Hij benadrukt dat de CAR hecht aan regelmatige 
informatie over de activiteiten van het Serviceplein en het Werkbedrijf. 
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Francien geeft in dit verband aan dat de vacature van Nardy Beckers nog even wordt 
aangehouden gezien het feit dat zowel zijzelf als de gemeentesecretaris ook al nieuw is. Over de 
wijze waarop de CAR het beste kan worden geïnformeerd over het Serviceplein wordt nagedacht. 
Zelf probeert ze voorlopig aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de CAR. 
 

4. Kwartaalanalyse / Maandrapportage Serviceplein 
Niet behandeld. 
 

5. Bespreking advies wijziging verordening nadere regels sociaal domein 
Het conceptadvies van de werkgroep wordt besproken. Ondanks de verhelderende antwoorden 
die inmiddels van de ambtenaren zijn ontvangen blijven er nog enkele onduidelijkheden. 
Een van die onduidelijkheden is het verschil tussen algemeen gebruikelijke voorziening en de 
algemene voorziening. Het is bekend dat dit gaat om juridische termen uit de Wmo. 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat er in het advies geen zaken worden genoemd waar men 
het fundamenteel niet mee eens is. Bij de vergoeding schoolkosten zal nog de vergoeding van 
een smartphone worden toegevoegd.  
 

6. Stand van zaken Armoedebeleid 
Francien geeft aan dat er een adviesaanvraag aankomt. In dit kader wordt er ook nog een 
armoedeconferentie georganiseerd waarvoor ook de CAR zal worden uitgenodigd. Er wordt nog 
gekeken of dit onderwerp ook bij de inwonersadviesraad thuishoort. 
Opgemerkt wordt dat het afschaffen van de vermogenstoets bij de kindregelingen niet in de 
verordening is opgenomen. Daar wordt nog naar gekeken. 
 

7. Overleg Participe 
Kees en Wies hebben een gesprek gehad met Else Leih van Participe. Naar aanleiding daarvan 
heeft de CAR de jaarverslagen over 2016 ontvangen. Kees zal doorgeven dat de CAR het 
jaarverslag graag ieder jaar wil ontvangen zodra het is vastgesteld. Eventueel toegelicht door 
iemand van Participe. De informatie uit de verslagen wordt zeer op prijs gesteld. 
Het besluit over de verlenging van de afspraken met Tom in de buurt, BOOST en Alphen Beweegt 
moet voor eind van dit jaar worden genomen. Inge geeft aan dat hiervoor wordt gekeken of de 
organisaties hebben gedaan wat was afgesproken. Dit geldt ook voor de verlening van de 
samenwerking met Participe. Als dat aan de orde is zou de CAR graag betrokken worden bij het 
opstellen van de criteria voor de beoordeling. 
 

8. Voorzittersoverleg 
Het verslag van het overleg op 3 oktober wordt doorgenomen. 
- Gekeken wordt of de heidag op 3 november bij De Jozef gehouden kan worden. De middag 

wordt afgesloten met een drankje, er wordt niet gezamenlijk gegeten. Rike van Oosterhoudt 
komt mogelijk iets vertellen over maatschappelijke zorg en beschermd wonen. In dit verband 
geeft Kees aan dat in de ALV van de Koepel Adviesraden is besloten de contributie te 
verhogen tot 500 euro per gemeente. In Alphen betekent dat dat de adviesraden elk 250 euro 
betalen. De inwonersadviesraad is ook uitgenodigd om bij de presentatie van de voorzitter van 
de koepel aanwezig te zijn. 

- Ten aanzien van het Regionaal overleg wordt voorgesteld ook Leiden daarbij te betrekken, 
omdat Leiden de komende twee jaar nog centrumgemeente is. Kees zegt toe dit op de 
agenda van het overleg te zullen zetten. In principe is het overleg voor voorzitters en 
vicevoorzitters, maar andere leden zijn ook welkom. 

- Mobility Mentoring: Cecilia gaat op haar verzoek meelopen bij één casus. Ze zal dan ook 
aanwezig zijn bij het gesprek. 

- Zo lang niet helemaal duidelijk is wat het doel is van het bezoek van de secretaris van de 
Wmo Adviesraad Apeldoorn wordt daar afwachtend op gereageerd. 

 
9. Actualiteiten 

- Bezoek aan ontmoetingscentrum dementie 
Saida en Greet brengen op 18 oktober een bezoek aan dit ontmoetingscentrum. Het probleem 
dat Marijke eerder in dit verband schetste (geen vervoer, wachtlijst) zal ter tafel worden 
gebracht. 
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- Terugkoppeling Ledenvergadering Koepeladviesraden 5 oktober 2017 
Kees doet kort verslag van deze bijzonder interessante vergadering en verwijst verder naar de 
presentatie die de voorzitter tijdens de heidag zal geven. 

- Zorgcoördinatie in het (passend) onderwijs 
Claire Vromans komt hierover in de volgende vergadering van de CAR vertellen. 

- Bestuurlijke stakeholdersbijeenkomst 10 oktober in Avifauna  
Hiervoor is vanuit de CAR geen belangstelling. Vanuit de gemeente zijn Inge en Francien 
aanwezig.  

 
10. Rondvraag en sluiting 

Kees informeert naar het klanttevredenheidsonderzoek van de regiotaxi. Marijke veronderstelt dat 
ze hierover volgende week meer te horen krijgt. 
Kees vraagt of iemand belangstelling heeft voor de functie van bestuurslid van de nieuwe 
Stichting Lumen. Hiervoor is geen belangstelling. 
Marijke heeft een enquête voor de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente 2018 
doorgestuurd. Wellicht kan deze doorgestuurd worden naar mensen die hier mee te maken 
hebben. 
Greet wijst op een artikel uit de NRC over de bevindingen van de ombudsman ten aanzien van de 
participatiesamenleving. Marijke zet dit artikel in de nieuwsflits. 
Wies maakt melding van twee schrijnende signalen uit de samenleving en zegt te hopen dat de 
gemeente hierin iets kan betekenen.  
Marijke verzoekt in het vervolg bij de agenda alle relevante stukken mee te sturen. Ook zou ze, 
als ze stukken krijgt toegestuurd, graag daarbij vermeld zien of het wel of niet op de website mag. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 18.30 uur 

 
 
 

 
 
 

 Actielijst 

 Onderwerp Wie Wanneer 

1 CAR informeren over de jeugdzorg (incl. rol 
CJG en het functioneren van de JGT’s)  

de gemeente een volgende vergadering 

2 Mantelzorgondersteuners Tom in de Buurt 
uitnodigen 

Kees eventueel combineren met de 
heidag in De Jozef 

3 Inge organiseert voor beide adviesraden samen 
een gesprek met de contractmanager Miranda 
de Boer 

Inge z.s.m. 


