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Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 22 april 2022
Presentie
Aanwezig:
Donald de Kloet, Trienke Stellema, Martin Vuyk en Martin Vredenduin (voorzitter)
Afwezig:
Arnoud de Heus, Mary Huisman-Bakker
Het besloten gedeelte van de vergadering
De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis te Loosdrecht.
Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet Robin van ’t Loo (van de gemeente) welkom, die een
presentatie zal geven over de regionale arbeidsmarktprojecten.
Regionale arbeidsmarktprogramma’s
Robin deelt een presentatie uit.
Er lopen regionaal 27 projecten uit de programma’s Werken aan Werk en Perspectief op werk. Een
deel van de financiering komt uit de gelden die zijn overgebleven van het project Schoon Thuis. Door
de bezuinigingen op de HH werden nogal wat huishoudelijke hulpen werkloos. Door particuliere inzet
te stimuleren, konden huishoudens gedurende twee jaar een tegemoetkoming in het uurtarief
krijgen. Het andere gedeelte van de financiering komt uit specifiek toegezegde middelen door de
overheid.
Ieder half jaar wordt door de regio een monitor opgesteld om de voortgang van de projecten te
meten. Deze monitor staat ook op de website van de regio. De meeste projecten lopen voor op de
doelstelling.
Er wordt gestreefd naar duurzame banen, d.w.z. dat iemand die een baan vindt ook aan het werk
blijft. Het aantal banen dat wordt gescoord wordt wel gemeten, maar er wordt niet gekeken of die
personen ook aan het werk blijven.
Naast regionale projecten zijn er ook lokale initiatieven. In Wijdemeren zijn die afwezig of heel
beperkt.
Mededelingen
Geen.
Verslag vorige vergadering
Zowel het verslag als de openbare samenvatting worden goedgekeurd. Wel aandacht voor twee
typefoutjes.
Adviezen regionale inkooptrajecten
Voor OJA is advies uitgebracht. Forensische zorg ligt lastiger. Eigenlijk weet de regio ook niet goed
hoe dit moet worden aangepakt.
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Voor B&O vindt 26 april een eerste vergadering van de werkgroep met de projectleiding plaats. De
Regio vraagt wel ons advies, maar het gaat niet van harte. De voorzitter is lid van de werkgroep en hij
heeft Arnoud gevraagd om mee te lezen.
Zodra de Colleges zijn geformeerd en het nieuwe PFHO in functie is, moeten de adviesraden nader
met deze groeperingen spreken over de betrokkenheid van de adviesraden.
Openbaar gedeelte
Jaarverslag toezicht WMO 2021
De bevindingen zijn gestructureerd en concreet geformuleerd. De eindconclusies worden waziger
weergegeven en dat is jammer.
Verder wordt het verslag voor kennisgeving aangenomen.
Rol bij ontwikkeling koopkracht
De inflatie stijgt, terwijl de inkomens niet meestijgen. Met name de ontwikkeling van de
energietarieven baart zorg. Er wordt door de gemeente wel de landelijk afgesproken energietoeslag
uitgekeerd. Bij navraag blijkt dat de gemeente nog geen verdere initiatieven neemt om een te
verwachte verergering van de schuldenproblematiek het hoofd te bieden.
Martin Vuyk biedt aan om contact te leggen met een deskundige op het gebied van de schulden
problematiek. Wellicht kan zij een keer een presentatie over dit onderwerp geven. Martin zal
contact met haar zoeken.
W.v.t.t.k.
Geen
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur
MJV/10-5-2022
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Mededelingen
Geen.
Vaststellen verslag vorige vergadering en openbare samenvatting daarvan
Mary attendeert nog op een onjuistheid bij de enquête van de 80 jarigen. Zal worden aangepast.
De verslagen van de vergadering van 14 januari 2022 worden goedgekeurd.
Evaluatie overleg wethouders.
Het overleg vond op 25 januari 2022 plaats.
Er is een uitgebreid verslag ontvangen dat verder geen aanleiding geeft tot vragen.
De bezetting aan de kant van de adviesraad was nogal beperkt door diverse oorzaken. Twee leden
van de adviesraad tegenover vier vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder twee
wethouders. Misschien beter om in voorkomende gevallen de vergadering maar af te blazen.
Kennismaken Wilna Wind
Wilna is sinds kort actief in de politiek in Wijdemeren namens de PcdA. Zij vertegenwoordigt
GL/PvdA in de commissie MSZ. Ze heeft veel bij vakbonden geopereerd en was laatstelijk directeur
bij de Patiëntenfederatie. Doel van haar aanwezigheid is kennismaken met de adviesraad.
Openbaar gedeelte
Lange termijn agenda
Het eerstvolgende project is naar achteren geschoven en zal pas in april onze aandacht vergen.
Monitor werkgelegenheidsprojecten
Dit betreft de voortgang van de regionale werkgelegenheidsprojecten. In het RVO geeft de manager
van de projecten (Tijs Böhm) een toelichting. De monitor staat op de website van de regio. De
monitor geeft geen aanleiding voor vragen.
W.v.t.t.k.
Geen
Sluiting
Rond 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering
Ankeveen, 11 maart 2022

