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Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 9 juli 2021
Presentie
Aanwezig:
Arnoud de Heus, Mary Huisman-Bakker, Donald de Kloet, Martin Vuyk en
Martin Vredenduin (voorzitter)
Afwezig:
Louisa Roosch en Trienke Stellema
Opening van het besloten gedeelte van de vergadering
De vergadering vindt plaats in Nederhorst den Berg bij één van de leden thuis.
Opening
De voorzitter heet alle aanwezige leden welkom en constateert dat het plezierig is om elkaar weer
persoonlijk te treffen op deze vergadering.
Mededelingen
De voorzitter meldt dat het eerstvolgende voorzittersoverleg (RVO) weer bij de Regio plaatsvindt en
niet via het web.
Het is gelukt om over de SLA Leerlingenvervoer een eensluidend gezamenlijk advies van de
adviesraden sociaal domein in de Regio uit te brengen. Weesp deed niet mee aan de advisering,
omdat het leerlingevervoer vervroegd over gaat naar de gemeente Amsterdam. BV Vervoer gaat met
ingang van 1 augustus het leerlingenvervoer uitvoeren.
Er komt geen nieuwe regiovisie Jeugd. In plaats daarvan is een herbevestiging opgesteld van de
bestaande afspraken. Dit houdt verband met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Nu
nieuw beleid formuleren is niet handig. De adviesraad constateert dat het jammer is dat er tijd
verloren gaat. Op het gebied van Jeugd ligt veel werk te wachten en voor je het weet is men weer
meer dan een jaar verder. Anderzijds is het ook zonde als veel tijd wordt gestoken in nieuw beleid
dat volgend jaar wellicht weer op de schop gaat. Het verdient aanbeveling om de beleidscyclus meer
af te stemmen op de verkiezingen voor de gemeenteraden.
Het beleidsplan Bescherming en Opvang wordt 2 november 2021 vrijgegeven voor advisering door de
adviesraden. De bedoeling is dat er dan, zo mogelijk, een eensluidend advies van de adviesraden
komt.
Giftenbeleid
De gemeenteraad heeft het College gevraagd om te komen tot een giftenbeleid, waarbij
bijstandsgerechtigden een bedrag aan giften kunnen ontvangen zonder dat dit leidt tot korting op
hun uitkering en/of boetes. Dit is door het College gegoten in de vorm van een werkinstructie. Het
concept daarvan is door de Adviesraad ontvangen. Er is geen officieel advies uitgebracht, maar we
hebben wel onze kanttekeningen naar de behandelend beleidsambtenaar gestuurd. Belangrijkste
punt van aandacht was, dat niet voldoende duidelijk was of het vrijgestelde bedrag in alle gevallen
gold. Het stuk gaf ons inziens te veel aanleiding voor aanvullende vereisten en overwegingen. De
Adviesraad heeft de behandeld ambtenaar in overweging gegeven het concept nog eens goed tegen
het licht te houden.
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Regiovisie Jeugd
Zoals al onder mededelingen is aangegeven, komt er geen nieuwe regiovisie. Het ontvangen stuk
bevat een bevestiging van al eerder gemaakte afspraken in de regio. In het stuk staat wel dat dit is
besproken met de adviesraden. Dat is echter niet het geval, omdat de betreffende ambtenaar niet
beschikbaar was.
Mary heeft het stuk doorgenomen en vindt het op een aantal punten vaag en tegenstrijdig. Bij de
Donner school is een pilot uitgevoerd van het project “Van Vindplaats naar Werkplaats”. De
uitkomsten zijn veelbelovend. Er staat nog een uitnodiging van de Donnerschool aan de Adviesraad
om daar ter plekke kennis van te nemen.
Vooralsnog moeten we het met het thans voorliggende stuk doen en hopen we dat er spoedig na de
verkiezingen een nieuwe Jeugdvisie komt.
Lange termijn agenda
Dit stuk is bestemd voor de gemeenteraad om aan te geven wat er op stapel staat. In het sociale
domein staan geen spannende projecten op stapel.
Jaarrekening 2020 van de gemeente
Het gaat met name om programma 5 Sociaal Domein. Uit de tekst blijkt dat veel zaken zijn opgepakt.
Vaak is het behaalde resultaat in algemene zin omschreven zonder dat duidelijk wordt wat er nu
precies is bereikt. De jaarstukken zijn daar misschien niet het juiste medium voor, maar het maakt
het allemaal niet goed meetbaar.
W.v.t.t.k.
De politieke partijen gaan dit najaar hun verkiezingsprogramma’s schrijven voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Martin Vuyk geeft aan dat dit een mooie gelegenheid is om punten aan
te dragen met betrekking tot het sociale domein die in die verkiezingsprogramma’s kunnen worden
opgenomen. Het gaat hierbij niet om het aandragen van politieke punten, maar om knelpunten die
wij ervaren en waar wat aan moet worden gedaan.
Besloten wordt dat iedereen nadenkt over mogelijke aandachtspunten, zodat we die tijdens de
volgende vergadering kunnen bespreken.
Er wordt nog even kort gesproken over de publiciteit rond het defungeren van de Ombudscommissie.
Deze is bij verordening in het leven geroepen als instrument dicht bij huis om klachten van burgers
over ambtelijke bejegening snel te kunnen oppakken. De benoemde leden fungeren in nog meer van
dit soort commissies. Kennelijk had het bestaan van deze commissie onvoldoende prioriteit., wat op
zich opmerkelijk genoeg mag worden genoemd.
Ankeveen, 13 juli 2021

